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A

cest studiu se focalizează pe impactul social, pe vulnerabilităţile şi
problemele sociale pe care le crează reforma sistemului energetic
şi crearea pieţei naţionale a energiei. Explozia preţurilor energiei
şi creşterea sărăciei energetice, a numărului de consumatori vulnerabili, impun o
evaluare critică şi o reproiectare a sistemului de protecţie socială a acestora.
Analiza şi comparaţiile internaţionale se bazează pe datele statistice privind
consumul energetic, sărăcia şi deprivarea materială furnizate de instituţii publice
româneşti şi europene. La acestea se adaugă datele rezultate din cercetările
Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii privitoare la standardul de viaţă, sărăcie
sau minimul decent de trai. În următorii 2–3 ani preţurile electricităţii şi ale
gazelor naturale se vor dubla, ceea ce va avea consecinţe profunde nu numai
asupra situaţiei sociale a consumatorilor vulnerabili, ci şi asupra politicilor
publice şi activităţii instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul energiei, motiv
pentru care studiul include un set de recomandări pentru acestea.
Cuvinte-cheie: România, sărăcie energetică, sărăcie în raport cu
combustibilul, client vulnerabil, minim decent de trai.

INTRODUCERE
Consumul energetic are rolul de a satisface o sferă largă de nevoi umane, de
la cele primare, legate de subzistenţa biologică, până la cele de participare civică,
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gmail.com; m_c_dumitru@yahoo.com; adina.mihailescu@yahoo.com; mariana3stanciu@gmail.com;
ezamfir1@gmail.com; Ilie Bădescu, Ion Glodeanu, Adela Şerban, Institutul de Sociologie,
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gmail.com; glodeanu@insoc.ro; adela.serban@gmail.com.
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culturală, şcolară sau de divertisment. Deprivarea energetică este o dimensiune a
sărăciei, marginalizării şi excluziunii sociale. În ultimii ani, în dezbaterile
internaţionale, s-a invocat un drept universal la energie şi nevoia implicării publice
pentru combaterea şi eradicarea sărăciei energetice.
România traversează un amplu proces de reformă a sistemului energetic şi de
creare a unei pieţe funcţionale a energiei. Se construieşte un sistem nou de organizare
tehnică, economică şi administrativă, de mare amploare, conceput de către specialişti
energeticieni şi economişti, bazat pe o concepţie coerentă. În acest program este
inclusă şi direcţia de construcţie a mecanismului de protecţie socială, importantă
pentru asigurarea sustenabilităţii sociale şi politice a implementării noului sistem.
În vederea realizării pieţei europene a gazelor naturale şi energiei electrice,
UE a promovat trei pachete legislative (1996, 2002 şi 2012). O piaţă funcţională se
presupune că va asigura consumatorului puterea de a alege furnizorul, preţuri cât
mai mici posibil şi siguranţa în alimentarea cu energie, transparenţa pieţelor,
informarea şi protecţia consumatorului.
Reforma românească este un proces în desfăşurare: au fost privatizate unele
componente ale sistemului energetic, există un program de liberalizare a preţurilor
şi aliniere la preţurile europene, s-a trecut de la suportul universal pentru
consumatorul casnic la focalizarea pe sărăcia energetică.
Contrar aşteptărilor de termen lung, preţurile energiei au crescut, iar tendinţa
de creştere se va menţine până în anii 2017–2018. Cum va acţiona statul faţă în faţă
cu creşterea sărăciei energetice? Scopul acestui studiu este, în primul rând,
estimarea impactului social al reformei energetice, explorarea contextului social al
acestui proces şi identificarea vulnerabilităţilor şi problemelor sociale pe care le
creează.
Există o largă literatură de suport tehnic al acestui program energetic de
schimbare/reformă. Ne-am confruntat însă cu lipsa cercetărilor dedicate componentei
sociale a implementării noului sistem energetic. Şi indicatorii social-economici
oferiţi de instituţiile specializate sunt excesiv de subdezvoltaţi pe componenta
socială relevantă.
Eficienţa energetică apare nu numai ca un instrument de a economisi bani şi
resurse, dar şi ca o necesitate de adaptare flexibilă la nevoile consumatorilor.
Eficienţa energetică aduce soluţii viabile pentru grupuri/persoane cu risc de
excluziune socială/consumatorii vulnerabili. În acelaşi timp, eficienţa energetică
contribuie nu doar la economisirea surselor de energie, reducerea gazelor de seră şi
a emisiilor de carbon, ci şi la crearea de noi locuri de muncă.
România a preluat, prin politicile sale energetice, principiile propuse de
documentele programatice ale UE, în special prin Directiva privind eficienţa
energetică, dar şi prin alte documente relevante şi a adoptat măsuri legislative
referitoare la aplicarea lor în context naţional. România şi-a asumat creşterea
eficienţei sociale a energiei.
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CADRUL CONCEPTUAL ŞI METODA CERCETĂRII
Sărăcia energetică desemnează imposibilitatea unei persoane sau unei gospodării
de acoperire a nevoilor energetice minimale: iluminat, încălzirea optimă a locuinţei
pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă,
dar şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie.
În principal, sărăcia energetică este cauzată de trei surse distincte: un nivel
scăzut al veniturilor actuale, absenţa infrastructurii şi tehnologiilor necesare sau
inaccesibilitatea la sistemul energetic din alte cauze decât lipsa banilor, precum şi
condiţii de viaţă care nu asigură o utilizare eficientă a energiei (mai ales o locuinţă
cu deficite energetice).
Populaţia afectată de sărăcie energetică este caracterizată printr-un consum
redus de energie sau folosirea unor combustibili poluanţi (nocivi deopotrivă pentru
sănătatea persoanelor expuse direct, cât şi pentru mediu) sau prin dificultatea accesării
constante şi în timp util a surselor de energie necesare asigurării nevoilor de bază.
Sărăcia în raport cu combustibilul (fuel poverty), o componentă a sărăciei
energetice, desemnează incapacitatea financiară a unei persoane sau a unei gospodării
de a-şi susţine cheltuielile necesare asigurării nevoilor energetice minime, în condiţiile
existenţei unei infrastructuri energetice accesibile şi a unor servicii moderne de
furnizare a energiei. Conceptul de sărăcie în raport cu combustibilul reflectă
preocupările actuale ale instituţiilor europene de a dezvolta un sistem de politică a
sprijinului focalizat pe persoanele care nu deţin veniturile necesare accesului la un
minim decent de consum energetic.
În acest context, conceptul cheie promovat este cel de consumator vulnerabil,
adică persoana sau gospodăria aflată în risc de sărăcie energetică datorat în
principal deficitului de resurse financiare.
Problema acestei definiţii constă în aplicabilitatea ei. Este simplă şi elegantă,
dar nu se ia în considerare accesul la reţelele de energie şi nici calitatea energetică
a mediului, mai ales a celui locativ, acumulat istoric. Accesul financiar la utilizarea
resurselor energetice poate să nu ducă la asigurarea unui climat energetic satisfăcător
datorită mediului locativ cu grave probleme de izolare termică, care produce o
scădere a eficienţei consumului energetic procurat cu bani.
Şi definiţia sărăciei ca deficit de resurse financiare, care este fundamentală în
concepţia actuală a combaterii ei, începe ea însăşi să se dovedească a fi o simplificare
inacceptabilă. Ea a fost asociată, de exemplu, cu conceptul de excluziune socială
devenit standard în discursul politic european.
Este important să se lărgească paradigma la ceea ce se poate numi bunăstare
energetică, care include nu numai gradul satisfacerii nevoilor, ci şi eficienţa
utilizării energiei. Bunăstarea/sărăcia energetică depinde de o serie de factori
distincţi, dar interdependenţi:
1. Veniturile disponibile pentru obţinerea energiei necesare. Familia nu are bani
pentru a obţine/cumpăra energia necesară, mai ales în perioadele friguroase. Există şi o

316

C. ZAMFIR ş.a.

4

sărăcie energetică blândă: în perioadele foarte călduroase, resursele financiare de a
avea un climat confortabil lipsit de căldură excesivă. Frigul, datorită efectelor sale
negative importante asupra sănătăţii, este mult mai important decât excesul de căldură.
2. Venituri disponibile pentru investiţii în îmbunătăţirea energetică a condiţiilor
de viaţă.
3. Veniturile persoanelor nu depind doar de poziţia individuală în sistemul
muncii şi de efortul său, ci şi de contextul politic global: politica veniturilor, în
special politica salarială, mecanismele de negociere colectivă al cărui rezultat sunt
veniturile individuale. În momentul actual, în România se pune în discuţie necesitatea
de schimbare a politicii salariale, mai general a veniturilor. O schimbare a politicii
veniturilor este de natură a schimba şi problema deficitului individual de venituri.
4. Calitatea energetică a locuinţei: dacă locuinţa oferă un spaţiu de protecţie
termică (căldură iarna şi răcoare vara) la un cost rezonabil. Calitatea construcţiei,
inclusiv defectele locuinţei (acoperiş stricat, ferestre neetanşe, pereţi care nu izolează),
face ca un cost mult mai ridicat să nu poată asigura o încălzire rezonabilă. Deci,
mai mulţi bani pot să nu asigure automat condiţii de obţinere a încălzirii necesare.
Calitatea energetică a locuinţei nu este numai rezultatul acumulat al grijii personale
pentru locuinţă, dar şi al unei politici trecute de construcţie a locuinţelor. Standardele
energetice de construcţie sunt foarte importante. Se adaugă aici şi calitatea sistemului
colectiv de încălzire, care, în condiţiile actuale, prezintă un nivel scăzut de eficienţă,
presupunând un cost mai ridicat al încălzirii. Consumul energetic este determinat
deci, în mare măsură, de istorie, nu numai de veniturile actuale: eficienţa utilizării
energiei, rezultat al unui proces istoric, poate fi corectată în timp, cu costuri ridicate
care implică adesea intervenţia sistemului public.
5. Accesul la diferite tipuri de surse energetice: accesul la termoficare/
prezenţa unei termoficări de calitate cu preţuri scăzute, accesul la sistemul de gaze
(localităţi sau zone neconectate la sistemul de gaze), dar şi, pentru multe persoane,
costul conectării la sistemul public poate fi prohibitiv; sunt încă 1–2% locuinţe care
nu sunt conectate la sistemul electric, datorită, în principal, lipsei actelor de
proprietate a locuinţei. Neconectarea la electricitate este extrem de gravă, pentru că
nu oferă posibilitatea de conectare la sistemul de comunicare publică. Deficitul
financiar nu se referă doar la incapacitatea de a cumpăra energie, dar şi, în măsură
mult mai mare, de a se conecta la sistemul public energetic.
6. Cultura consumului energiei contribuie într-o măsură importantă la bunăstarea
energetică: amenajarea şi utilizarea locuinţei, conceperea şi îmbunătăţirea ei, stilul
de viaţă. Unele componente ale culturii sunt relativ uşor de adoptat: stingi lumina,
scoţi din priză, nu ţii geamurile prea mult deschise, le deschizi când afară este
perioada zilei mai călduroasă/răcoroasă. În ceea ce priveşte amenajarea locuinţei,
importanţa cunoaşterii/cultura energiei poate fi foarte importantă. Este extrem de
importantă şi competenţa constructorului, dar şi reglementările de construcţie referitoare
la acest aspect. Aceasta este problema protecţiei consumatorului energetic prin
îmbunătăţirea caracteristicilor construcţiei de locuinţe.
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7. Integrarea în UE şi liberalizarea la nivel european a pieţei energiei se
presupune a oferi un cost mai scăzut, datorită condiţiilor de concurenţă. Contrar
aşteptării UE că, prin alinierea preţurilor la energie la nivel european, preţurile nu
vor creşte, în România, ca şi în alte ţări, preţurile energiei sunt într-un proces
spectaculos de creştere.
8. Riscul monopolului în diferite forme afectează substanţial costul energiei:
consumatorul poate să nu fie liber a alege între diferiţi ofertanţi; adesea el se simte
captiv în sistemul de acces la ofertele energetice. În negocierea beneficiar/ ofertant
distribuţia puterii este foarte inegală. Nu numai persoanele individuale, dar şi
întreaga colectivitate este un partener în negocierea colectivă cu furnizorul de
energie. Transparenţa publică a acestei negocieri este o parte a politicii de asigurare
a drepturilor consumatorului.
9. Rămâne deschisă problema participării populaţiei la beneficiile produse de
utilizarea resurselor naturale de energie, proprietate naţională. România are unele
resurse de petrol, gaz, cărbune, resurse hidroenergetice. Utilizarea lor poate produce
un beneficiu suplimentar capabil să fie convertit exclusiv în profit al companiilor
(producători, transportatori) sau poate fi difuzat în întreaga comunitate. Şi marile
construcţii energetice moştenite sunt de natură a oferi un beneficiu suplimentar
pentru populaţie sau poate fi utilizat doar în profitul companiilor.
10. Începe să se contureze o nouă întrebare: cine suportă degradarea mediului
natural rezultat al producţiei energiei? Costul poate fi suportat de populaţie direct,
în calitate de „consumator” al naturii, dar şi indirect, plătind costurile programelor
de „curăţire” a naturii degradate de producătorul energiei.
Pornind de la o asemenea definire a sărăciei energetice în sens larg, politica
de reducere a ei trebuie să includă un complex de acţiuni: pe lângă suportul pentru
persoanele care nu dispun de veniturile minime necesare obţinerii unor servicii
energetice, trebuie să stabilească măsuri de eficientizare a consumului de energie la
consumatori, reducerea preţului energiei la consumatorii finali, îmbunătăţirea
caracteristicilor energetice ale mediului de viaţă, în primul rând a locuinţelor,
oferirea accesului general la toate resursele energetice; în fine, politica energetică.
Sărăcia energetică în contextul României actuale reprezintă, deci, combinaţia a
patru factori: nivelul scăzut al veniturilor populaţiei, creşterea preţului energiei,
accesul la resursele energetice şi caracteristicile energetice ale locuinţei şi ale
sistemului de furnizare a energiei.
Cercetarea s-a bazat pe date statistice privitoare la consumul energetic,
bugetele de familie, sărăcie relativă sau deprivare materială, furnizate de instituţii
publice româneşti (INS, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale) şi europene
(Eurostat). Cercetările ICCV au furnizat date privind standardul de viaţă, pragurile
sărăciei şi minimul decent de trai. Au fost realizate analize longitudinale pentru a
observa evoluţia bunăstării/sărăciei energetice în ultimul sfert de veac. Comparaţiile
internaţionale, în special cu statele din UE, au permis identificarea particularităţilor
situaţiei sociale şi a problemelor create de reforma energetică românească.
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CONSUMUL ENERGETIC ÎN GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI
Consumul energetic este un indicator al dinamicii unui sistem. Pentru economiile
dezvoltate, creşterile consumului energetic pot fi semne negative, dar pentru
economiile emergente sau re-emergente, cum sunt cele din fostele ţări socialiste,
creşterea consumului este un semn pozitiv, adică este proba unei relansări. Prin
urmare, despre dinamica consumului energetic trebuie să vorbim în trei sisteme de
referinţă: economii dezvoltate, economii subdezvoltate şi economii emergente.
În 2009, România se poziţionează pe ultimul loc în Europa în ce priveşte
consumul energetic pe cap de locuitor, înregistrând o scădere la jumătate, datorită
căderii economiei: 49,1% faţă de 1990.
Scăderea bruscă a consumului energetic în România, ca de altfel în aproape
toate statele foste socialiste, se datorează, în principal, căderii economiei, mai ales
dezindustrializării.
Pe întreaga durată a celor 20 de ani, consumul energetic industrial cade sub
nivelul celui din 1992. Minimul consumului este de 71% atins în 2009, raportat la
1992. Scăderea consumului energetic în industrie sub pragul celui din 1992 ne
spune că sectorul industrial a traversat o perioadă de contracţie, nu de simplă
recesiune, un fenomen înrudit cu marile dezastre.
Grafic 1
Rata de creştere a consumului energetic al gospodăriilor din România în perioada 1992–2013

Sursa: calculul ratei s-a făcut pe baza datelor din baza de date TEMPO a INS pe 2014.
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Consumul energetic casnic cunoaşte o dinamică diferită în perioada tranziţiei:
o creştere substanţială. În 1993–1995 cunoaşte şi el o scădere faţă de 1992, dar apoi
înregistrează o creştere substanţială. Explozia consumului casnic de energie se
datorează ieşirii din austeritatea impusă în anii ’80 de politica plăţii accelerate a
datoriei externe.

ROMÂNIA: STAREA ENERGETICĂ ÎN PERIOADA TRANZIŢIEI;
POLITICA DE SUPORT A CONSUMATORILOR VULNERABILI

Sărăcia energetică este asumată de către UE ca una dintre problemele sociale
grave care trebuie luată în consideraţie cu maximă seriozitate. Analizele realizate
de experţii UE duc la concluzia că sărăcia energetică europeană are trei cauze.
Preţurile ridicate ale gazelor naturale şi energiei electrice explică în jur de 50% din
situaţia consumatorilor consideraţi vulnerabili în UE. Această cauză a sărăciei este
urmată de eficienţa energetică relativ scăzută, care generează un consum energetic
ridicat. Pe ultima poziţie se găseşte venitul familiilor dintr-un segment al populaţie:
cu alte cuvinte, polarizarea socială.
Aceste trei cauze sunt responsabile de sărăcia energetică şi în România.
Ordinea importanţei lor este dificil de estimat. În contextul actual, pentru România
cauza cea mai importantă este creşterea continuă a preţurilor energiei în întreaga
perioadă a tranziţiei, care se va accentua până în 2017–2018, datorită politicii de
aliniere a preţurilor la nivel european, în condiţiile în care veniturile populaţiei nu
înregistreză o creştere predictibilă similară.
În 2013, 30,5% din totalul populaţiei României se găsea în dificultatea de
a-şi putea achita costurile locative (rată la bancă sau chirie) şi facturile la utilităţi,
de trei ori mai mulţi decât în urmă cu şase ani (10,1% în 2007), reprezentând un
procent total triplu faţă de media europeană (11,7%).
Politica tranziţiei a fost şi în domeniul politicii energetice contrară sistemului
comunist, având ca efect accentuarea, dacă nu chiar explozia sărăcirii energetice. În
principal, retragerea programată a subvenţiei consumului de energie, a avut ca efect
creşterea preţurilor energiei pentru populaţie. Retragerea subvenţiei consumului
energiei nu s-a putut face brutal, ci treptat. Suportul social s-a retras de la o abordare
orientată spre susţinerea întregii populaţii, la sprijinul consumatorilor vulnerabili, a
„celor mai săraci dintre săraci”. Creşterea calităţii energetice a locuinţei a început
să primească o atenţie specială. Asistăm la o tranziţie de la politica energetică
comunistă la politica energetică a Uniunii Europene.
În contextul integrării în UE, România a trebuit să adopte politica europeană a
pieţei energetice şi a preţurilor. Uniunea Europeană şi-a propus realizarea unei pieţe
europene interne, competitivă şi funcţională a energiei. „Modelul propus poartă cu
sine avantaje evidente prin puterea de a alege a consumatorului, prin exploatarea
potenţialului concurenţial, prin întărirea statutului de independenţă a reglementatorilor
naţionali şi a operatorilor de reţea, prin dezvoltarea unor burse specifice. Nu trebuie
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însă trecut cu vederea că există şi unele riscuri şi dificultăţi care trebuie luate în seamă
în procesul de implementare şi care pot avea consecinţe economice şi sociale
deosebite” (Leca, 2014: 11). O piaţă funcţională ar putea asigura consumatorului
puterea de a alege furnizorul, preţuri cât mai mici posibil şi siguranţa în alimentare cu
energie, transparenţa pieţelor, informarea şi protecţia consumatorului.
Directivele europene, pe lângă mărirea preţurilor, au inclus în pachetul lor şi
unele recomandări de protecţie socială a consumatorilor casnici vulnerabili, „cei
mai săraci dintre săraci”, solicitând statelor membre să definească această categorie
socială şi să stabilească cu claritate în legislaţiile naţionale suportul social. Aceste
directive reprezintă o schimbare de politică energetică.
Ca şi în celelalte ţări europene, România utilizează pentru acordarea ajutorului
de încălzire o metodologie procedurală stabilită prin decizie politică: o grilă bazată
pe un prag de sărăcie stabilit de către guvern (615 lei/ persoană în 2013) şi o procedură
de testare a mijloacelor.
Eşecul utilizării acestei proceduri în 2006–2009 a demonstrat fragilitatea
metodei. În fapt, pentru determinarea categoriei de consumatori vulnerabili nu
există o procedură clară, ci contururile sunt stabilite politic: cât va fi dispus
guvernul să sprijine pe cei în dificultate. Situaţia din ultimii 10 ani oferă o imagine
şocantă a impreciziei contururilor sărăciei energetice.
Tabelul nr. 1
Numărul de beneficiari de ajutor de încălzire (milioane persoane)
2003– 2004– 2005– 2006– 2007– 2008–
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1,0
1,0
1,1
4,1
4,0
3,6
Sursă: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

2009–
2010
3,3

2010–
2011
1,5

2011–
2012
1,3

2012–
2013
1,1

2013–
2014
0,8

În 2006–2007 se înregistrează un vârf de creştere a beneficiarilor de ajutor de
încălzire. Numărul consumatorilor vulnerabili în România se ridica la 4,1 milioane de
beneficiari (gospodării), ceea ce însemna aproape 50% din populaţie. Prin introducerea
testării mijloacelor, mai precis a proprietăţii, numărul de gospodării vulnerabile s-a
redus la 0,8 milioane din 8,36 de milioane de consumatori casnici de electricitate şi gaze,
adică 10% din populaţia ţării. Prin urmare, restul de consumatori, peste 7 milioane,
vor trebui să se adapteze noilor preţuri. Variaţia imensă a numărului de beneficiari de
ajutor de încălzire se datorează introducerii „testării mijloacelor”, adică a bunurilor
deţinute (locuinţe, terenuri, maşini, tractoare etc.).
Ajutorul de încălzire este mai generos decât ajutorul social dedicat „celor mai
săraci dintre săraci”. În 2013 pragul de sărăcie pe persoană (venitul minim garantat) era
de 137 lei/lună, în timp ce prima decilă de venituri pe persoană din acelaşi an era de
sub 268 lei/lună. Se califica pentru primirea ajutorului social, considerând doar
veniturile actuale (fără a lua în considerare proprietatea) doar 5%–7% din populaţie.
Luarea în calcul a testării altor bunuri acumulate istoric care „pot fi vândute”,
este discutabilă din punct de vedere al corectitudinii morale şi politice, dar şi a filozofiei
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politicii sociale. Ajutorul social are ca obiectiv ultim „scoaterea din sărăcie”.
Unele mijloace de producţie desigur pot reduce sărăcia energetică. Altele însă
(vânzarea unor bunuri) nu ajută decât pe perioade extrem de scurte şi au ca efect
nu scoaterea, ci adâncirea în sărăcie.
Metoda dezvoltată în ICCV (pragul unui nivel decent de viaţă şi pragul
supravieţuirii) permite o estimare mai exactă a sărăciei. În prezent, dacă luăm în
considerare pragul unui trai decent, proporţia persoanelor care se plasează sub acest
prag s-ar putea plasa în jur de 50%. După cum se observă, standardul minim decent de
viaţă este chiar puţin mai ridicat decât veniturile reale medii măsurate de INS în 2013.
Iată cum arătau cheltuielile totale de consum, pentru acoperirea minimului
decent de trai, calculat prin metoda normativă în Institutul de Cercetare a Calităţii
Vieţii, la nivelul lunii octombrie 2014, comparativ cu datele INS referitoare la
cheltuielile totale ale familiilor, acestea erau:
Tabelul nr. 2
Titlu
Venit minim decent (ICCV) /
Familie de doi salariaţi cu doi copii
Doi agricultori cu doi copii
Doi pensionari (urban)

Venit mediu (INS)
2 330 lei Familie cap de gospodărie salariat
1 878 lei Familie agricultori
1 447 lei Familie pensionari

2 079 lei
1 313 lei
1 362lei

Procedurile bazate pe testarea veniturilor actuale prezintă însă o problemă
serioasă. Ele nu pot lua în considerare alţi factori care determină starea de sărăcie
energetică. Este în primul rând cazul valorii energetice a locuinţei.
Politica antisărăcie energetică, axată pe reducerea la tratarea deficitului de
resurse financiare actuale, diminuează atenţia acordată complexului de factori ai
sărăcirii. Simplul ajutor financiar ar putea să aibă un efect imediat pentru reducerea
sărăciei energetice, dar slab pentru scoaterea din sărăcie.
Este de menţionat faptul că s-au dezvoltat unele programe importante pentru
îmbunătăţirea calităţii energetice a clădirilor: anveloparea clădirilor, cu finanţare
publică şi privată, adoptarea de reglementări obligatorii pentru noile construcţii,
iniţiative de difuzare a unei culturi a consumului raţional al energiei.

PREŢURILE ENERGIEI: PUNCTUL DE PLECARE AL TRANZIŢIEI ENERGETICE
În vederea realizării pieţei europene a gazelor naturale şi energiei electrice,
UE a promovat trei pachete legislative (1996, 2002 şi 2012). O piaţă funcţională se
presupune că va asigura consumatorului puterea de a alege furnizorul, preţuri cât
mai mici posibil şi siguranţa în alimentare cu energie, transparenţa pieţelor,
informarea şi protecţia consumatorului.
Consecinţa acestei politici europene a energiei este o schimbare structurală a
configuraţiei preţurilor energetice în statele UE: 1. eliminarea rolului statului în
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constituirea preţurilor, rolul fiind preluat de piaţa europeană a energiei; 2. preţurile
naţionale vor converge către valori unice europene.
Tranziţia României la piaţa energetică europeană unică va duce, în
următoarea perioadă, nu la o scădere a preţurilor, aşa cum UE speră, ci la o
creştere aproape dublă a preţurilor energiei.
Creşterea preţurilor la nivelul pieţei europene trebuie să ia în considerare o
situaţie complexă:
1. România este caracterizată printr-o proporţie mare a taxelor şi contribuţiilor
plătite de consumatorul casnic şi în factura pentru consumul de gaze: 52,0%.
Exceptând Danemarca, în celelalte ţări din UE, taxele şi contribuţiile au o pondere
mai mică în preţul final al gazelor naturale: Germania (24,7%), Franţa (17,9%) sau
Marea Britanie (4,8%);
2. România deţine importante resurse naţionale pentru producerea energiei;
3. România are un standard de viaţă foarte scăzut, în raport cu celelalte state
europene. Deşi preţul energiei este printre cele mai scăzute din UE, raportate la
puterea de cumpărare, ele se plasează spre media Europeană.
Grafic 2
Preţurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici, semestrul I 2013 (1) (Euro pe kWh)

Sursa: Electricity_prices_for_household_consumers, Eurostat, 2014.
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UE a lansat un program complex de tranziţie la piaţa energetică europeană
unică, anul 2018 fiind programat a fi punctul final. Anul 2012 a reprezentat un
punct important în lansarea programului de reformă a preţurilor energiei.
În 2012, preţurile energiei în România au fost substanţial mai mici decât în
UE: preţul electricităţii era de 55,4% din media europeană, iar al gazelor naturale
era de 48,6%. Diferenţele de preţ faţă de media europeană se vor micşora prin
procesul de liberalizare, pentru populaţie, până în 2017/2018, în conformitate cu
acordul dintre Guvernul României, FMI şi Comisia Europeană.
Tabelul nr. 3
Preţuri pentru electricitate şi gaze, în kWh, în euro: România şi UE
Electricitate
Gaze
Creştere anuală cu
Creştere anuală cu
2012
2014
2012
2014
pct. procentuale
pct. procentuale
UE 28
0,195
0,208
3,1%
0,070
0,072
1,1%
România
0,108
0,125
5,8%
0,027
0,034
18,7%
55,4% 60,1%
38,6% 47,2%
Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Half-yearly_electricity_and_gas_
prices_2014 semester2.png.

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; preţuri mai scăzute au existat în
Polonia, Croaţia sau Ungaria (sub 0,050 euro pe kWh). Preţurile cele mai scăzute
s-au practicat în România – 0,029 euro pe kWh. Ponderea taxelor incluse în preţul
gazelor naturale a fost cea mai scăzută în M. Britanie (4,9%), în timp ce deosebit
de ridicată a fost în Danemarca (55,9%), România (52,0%) sau Suedia (45,3%).

PROGNOZA PREŢURILOR PENTRU ELECTRICITATE ŞI GAZ NATURAL
PENTRU 2017/2018
Încă din anii ’90 s-a declanşat un proces de ajustare a preţurilor energiei în
sus. Preţurile au crescut treptat, cu fluctuaţii în întreaga perioadă a tranziţiei. Dar,
odată cu integrarea în UE, creşterea preţurilor la nivelul pieţei europene a devenit
un obiectiv politic.
Creşterea preţurilor la energie a fost o politică constantă, dar şocul creşterii a
început în 2013.
Calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru clienţii finali
este prezentat în Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, o
lege care transpune în legislaţia naţională Directivele europene 72/2009 şi 73/2009
privind piaţa unică de energie.
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Tabelul nr. 4

Indicii preţurilor de consum energie electrică, gaze şi încălzire centrală
în perioada 2008–2013 (anul precedent = 100)
Anii

2008
2009
2010
2011
2012
2013
108,77
103,44
103,46
106,0
105,07
113,22
Sursa: Anuarul Statistic al României 2014, INS, Bucureşti, 2015.

2013 faţă de 2007
146,7%

Pentru clarificarea mecanismului creşterii preţului la energie în România în
următorii 2–3 ani, trebuie luate în considerare patru probleme.
În primul rând, marile diferenţe de preţuri ale energiei din România faţă de
preţurile din UE (Tabelul nr. 3). În cei trei ani luaţi în considerare (2012–2014)
preţurile energiei au crescut în toate ţările europene, dar ritmurile de creştere din
România sunt mult mai mari.
În al doilea rând, nu putem să nu luăm în considerare şi diferenţele de putere
de cumpărare între România şi celelalte ţări europene. Relativ la costul altor bunuri
şi servicii, preţul energiei electrice pentru consumatorii casnici, în România este mai
mare decât media celor 28 de ţări ale UE: România (24,4 PPS pentru 100 KWh)
ocupă locul 5 după ţări precum Germania (28,5 PPS pentru 100 KWh), Cipru şi
Portugalia (27,4 PPS pentru 100 KWh) sau Spania (26 PPS pentru 100 KWh).
Preţuri minime ale electricităţii la paritatea puterii de cumpărare au finladezii
(12,4 PPS pentru 100 KWh), letonii (13,7 PPS pentru 100 KWh) şi luxemburghezii
(14,2 PPS pentru 100 KWh). O creştere substanţială a preţului energiei este de
natură să arunce în aer standardul de viaţă al românilor. Calculat la paritatea puterii
de cumpărare, preţul gazelor naturale pentru gospodării în România este sub media
UE 28, de 0,062 PPS/KWh, dar apropiat de preţul unor ţări cu un nivel de trai mult
mai ridicat: Danemarca (0,064 PPS/KWh), Franţa (0,068 PPS/KWh) sau Germania
(0,069 PPS/KWh). În România, câştigurile orare brute mediane erau de circa
2,5 euro, pe când în Germania erau de circa 15 euro în 2010 (Eurostat, 2010). Prin
urmare, un lucrător german câştigă de şase ori mai mult decât un lucrător român pe
aceeaşi unitate orară de lucru, în vreme ce consumul lor energetic exprimat în PPS
este echivalent. Altfel spus, un român ar fi trebuit să muncească de şase ori mai
mult decât un german ca să obţină acelaşi câştig cu acesta din urmă. Creşterea
preţurilor a exercitat de la început un impact negativ apreciabil asupra standardului
de viaţă. În acest context, România a invocat imposibilitatea consumatorilor casnici
de a suporta mărirea preţurilor şi a obţinut în timpul Guvernului Tăriceanu (2007)
o derogare de doi ani de la CE, dar până la 1 ianuarie 2009 obligaţiile nu au fost
îndeplinite. Guvernul Boc a continuat tergiversarea acestei chestiuni invocând motivul
protecţiei sociale. În aprilie 2011, CE a cerut oficial unor state membre, printre care
şi României, să îşi alinieze legislaţia naţională privind preţurile reglementate pentru
consumatorii finali. Pe 29 septembrie 2011, CE a iniţiat o nouă procedură de
infringement (prima cu privire la acest subiect fiind în 2009) pentru netranspunerea
directivelor în legislaţia naţională şi nerespectarea prevederilor directivelor.
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În al treilea rând, se pune problema taxării consumului de energie. Taxarea
consumului de gaze este foarte ridicată în România, 52%, pe locul doi în UE după
Danemarca (57%). Ponderea impozitării şi taxării pe consumul de electricitate
aşază România printre cele şapte ţări europene cu taxare foarte ridicată. Preţuri
minime în PPS sunt cele suportate de finlandezi (12,4 PPS pentru 100 kWh), letoni
(13,7 PPS) şi luxemburghezi (14,2 PPS). În cadrul regiunii est-europene, poziţia
României este tot la polul poverii fiscale maxime (chiar dacă la scara UE există ţări
care practică indici de impozitare mult mai mari). Dacă se menţine acest nivel de
taxare al preţurilor de producţie, preţurile de consum intern riscă să atingă un nivel
insuportabil pentru populaţie în anii 2017–2018. Reducerea TVA cu patru puncte
procentuale rezolvă doar într-o mică măsură situaţia. Este posibil ca în contextul
creşterii preţurilor energiei să se repună în discuţie problema nivelului taxării.
În fine, mai adăugăm şi faptul că România are şi avantajul resurselor energetice
interne, aproape de pragul independenţei energetice (gradul independenţei este de
80%), în vreme ce Germania are un grad foarte ridicat de dependenţă energetică
(circa 86% în 2011). Preţul de producţie al energiei este semnificativ mai redus în
România. De exemplu, preţul de bază al gazului în România era în semestrul doi al
anului 2014 de 0,01 EUR per kWh, faţă de 0,049 în UE 28. Preţul de bază al
gazelor era de 3,3 ori mai mic decât media UE. Dacă se ridică preţurile energiei în
România la nivelul celor din UE, apar diferenţe importante.
Preţul energiei electrice. Calendarul pentru eliminarea treptată a tarifelor
reglementate în domeniul energiei electrice (consumatorii casnici) cuprinde 10 etape: a
început la 1 iulie 2013 şi se încheie la 31 decembrie 2017. În trimestrul I 2015, pentru
consumul clienţilor casnici preţul mediu a fost de 420,65 lei/MWh, incluzând TVA,
accize, taxe şi contribuţiile obligatorii (certificate verzi, contribuţie cogenerare de înaltă
eficienţă) care susţin politica de mediu a guvernului. Până în 2017, preţul energiei
electrice va creşte, aliniindu-se la preţul pieţei europene. Presiunile asupra bugetelor de
familie, în general şi a consumatorilor vulnerabili, în special, sunt în creştere.
Preţul gazelor naturale. Calendarul de eliminare a preţurilor reglementate în
domeniul gazelor naturale (consumatorii casnici) cuprinde 22 de etape: a început la
1 iulie 2013 (preţ producţie 49,8 lei/MWh) şi se încheie la 1 octombrie 2018 (preţ
producţie internă 119 lei/MWh).
Creşterea preţului energiei s-a datorat în principal deciziei administrative care
urmăreşte calendarul liberalizării convenit cu FMI şi Comisia Europeană.
În general, specialiştii sunt foarte reţinuţi să facă o prognoză a preţurilor care
vor fi atinse în 2017/2018. Dar este posibil să se facă o estimare care depinde de
presupoziţiile pe care le asumăm:
1. Preţurile din România se vor plasa în apropierea preţurilor medii din UE în
anii 2017/2018.
2. Şi preţurilor medii UE vor creşte în ritmurile din ultimii ani: 2012–2014
(3,1% anual la electricitate şi 1,1% la gaze).
În aceste condiţii, un scenariu posibil al preţurilor energiei din România din
2017/2018 arată că acestea vor fi aproximativ cele din media Europeană probabilă:
0,227 euro la electricitate şi 0,076 euro la gaze.
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Calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru clienţii finali
este prezentat în Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, o
lege care transpune în legislaţia naţională Directivele europene 72/2009 şi 73/2009
privind piaţa unică de energie.
Preţurile din România, dacă calculele noastre sunt corecte, la electricitate vor
trebui să crească cu 210%, iar la gaze cu 280%. Vor fi, deci, creşteri de mai mult
decât duble, un adevărat şoc pentru populaţie.
Tabelul nr. 5
Scenariu cu ce se poate întâmpla prin alinierea preţurilor la nivel european: electricitate şi gaze

2012
UE 28
România

Electricitate
Creştere faţă de
2017*
2012
0,227
116,4%
0,227**
210,2%

Gaze
2012

2018***

Creştere faţă de
2012
108,6%
281,5%

0,195
0,070
0,076
0,108
0,027
0,076
55,4%
48,6%
* O creştere anuală presupusă de 3,1%, ca cea din perioada 2012–2014.
** În ipoteza că preţul la consumator va fi egal cu cel mediu al UE 28, egalizat pe o piaţă europeană.
*** O creştere anuală de 1,1%, ca cea din perioada 2012–2014.

Conform celor consemnate în http://www.openpolitics.ro/analize/energie-analize/
energie-analiza-2.htm, într-o perioadă scurtă de timp (2015–2017/18) urmează un şoc
al creşterii preţurilor energiei, probabil ultima creştere prin decizie administrativă.
Şocul preţurilor va fi suportat de economie, dar şi de bugetele de familie. Impactul
asupra segmentului sărac al populaţiei va fi foarte greu de suportat.

CONTEXTUL SOCIAL AL CREŞTERII PREŢURILOR ENERGIEI: SĂRĂCIREA
PRODUSĂ DE TRANZIŢIE

Şocul creşterii rapide a preţurilor energiei (2012–2018) are loc în contextul
unui standard de viaţă scăzut, afectat masiv de impactul celor 26 ani de tranziţie.
Este necesar, pentru a identifica impactul creşterii preţurilor energiei, să luăm în
considerare contextul stării sociale a României.
Primul deceniu al tranziţiei, a marcat o nouă scădere a standardului de viaţă,
după cel din anii ’80, ai secolului trecut, declanşarea unui proces exploziv de
sărăcire. Anii 2000 s-au caracterizat printr-un proces destul de timid de revenire a
standardului de viaţă, stopat însă în anii 2009–2011.
După un deceniu de revenire timidă a standardului de viaţă, în această etapă
cerinţa alinierii preţurilor energiei la preţurile europene, riscă să constituie un nou
şoc pentru standardul de viaţă.
Pentru a înţelege dinamica bunăstării/ sărăciei energetice este important să trecem
sumar în revistă ce s-a întâmplat cu resursele populaţiei în cei 26 de ani ai tranziţiei.
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1. Scăderea veniturilor populaţiei timp de aproape două decenii a dus la scăderea
capacităţii populaţiei de a face faţă noului şoc al creşterii preţurilor energiei.
Grafic 3
Veniturile totale per capita, 1989 = 100
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Sursa: Calculele autorilor pe date INS.

2. Scăderea dramatică a numărului locurilor de muncă. Debutul şocului
preţurilor energetice nu a coincis cu o creştere semnificativă a populaţiei ocupate,
în deosebi a salariaţilor.
Grafic 4
Numărul de salariaţi (milioane persoane)
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3. Politica salariului mic a fost bazată pe speranţa că, astfel, vor fi atraşi
investitori străini, rezultatul fiind o creştere economică rapidă. În 26 de ani, salariul
minim a scăzut dramatic, ajungând la nivelul iniţial din 1989 de abia în 2015. Dar
speranţa relansării rapide a economiei datorită menţinerii salariilor la un nivel
scăzut s-a dovedit a fi iluzorie.
Grafic 5
Dinamica salariului minim real şi a salariului mediu real (1989 = 100)
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Sursa: Calculele autorilor pe date INS.

4. Accentuarea inegalităţii sociale. Dintr-o societate cu un grad scăzut de
inegalitate economică, România a devenit, alături de Bulgaria, cea mai inegală
societate europeană. Un cost al inegalităţii sociale este inevitabil creşterea sărăciei
energetice.
Tabelul nr. 6
Indicele inegalităţii veniturilor în 2013
(coeficientul Gini calculat pentru venitul disponibil pe adult echivalent)
● UE 15
● UE 28, fără România şi Bulgaria
● România
● Bulgaria
Sursa: Eurostat.

29,4
29,3
34,0
35,4

5. Au scăzut dramatic investiţiile sociale în locuinţe. Relativ puţine locuinţe noi
au fost construite cu resurse private în această perioadă. Locuinţele construite masiv
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în perioada comunistă, în anii ’60 şi ’70, ai secolului al XX-lea, au început să se
degradeze, problemele energetice ale locuinţelor construite în perioada comunistă
devenind tot mai critice în noul context de exigenţe privind eficienţa energetică.
6. Deficitul de locuinţe, pe fondul sărăcirii unui segment important de
populaţie, a generat o explozie a locuinţelor improvizate în cele mai sărace zone şi
supraaglomerarea locativă.
7. Structura bugetelor familiilor din România este tipică pentru o societate cu
un grad relativ ridicat de sărăcie: ponderea cheltuielilor pentru alimentaţie este de
peste 40% (faţă de nivelul european de 10–12%), iar al cheltuielilor de întreţinere a
locuinţei de 16,7%; în aceasta din urmă, consumul energetic constituie cea mai
mare parte, fiind extrem de ridicat în raport cu standardele europene (substanţial
sub 10%).
Tabelul nr. 7
Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor (2014)
Cheltuieli totale de consum
%

Total
gospodării
1 637,5

Salariaţi

Agricultori

Şomeri

Pensionari

2 078,5
1 312,5
1 437,6
1 362,2
1. Produse agroalimentare şi
40,0
35,9
51,7
44,3
42,2
băuturi nealcoolice
2. Băuturi alcoolice, tutun
7,7
8,2
10,0
8,1
6,6
3. Îmbrăcăminte/
5,3
6,3
5,5
3,7
4,0
încălţăminte
4. Locuinţă, apă,
electricitate, gaze şi alţi
17,2
16,6
12,2
19,3
18,8
combustibili
5. Mobilier, dotarea locuinţei
4,0
3,8
4,0
3,3
4,3
6. Sănătate
4,6
2,7
1,8
3,0
8,1
7. Transport
6,2
8,2
4,8
5,3
4,0
8. Comunicaţii
4,7
5,5
3,3
5,0
4,1
9. Recreere şi cultură
4,5
5,6
3,2
3,6
3,6
10. Educaţie
0,5
0,7
0,2
0,4
0,2
11. Hoteluri, cafenele,
1,4
1,9
1,1
0,7
0,8
restaurante
12. Diverse produse şi
3,9
4,6
2,2
3,3
3,3
servicii
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România, Nivelul cheltuielilor totale de consum, pe
destinaţii şi categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului gospodăriei, în anul 2014,
Tabelul 3.6./pg. 59, INS, Bucureşti, 2015.

STAREA SOCIALĂ ACTUALĂ A ROMÂNIEI
Rezultatul global al procesului de tranziţie a fost o societate caracterizată
printr-un grad ridicat de sărăcire. Multe estimări plasează nivelul de sărăcie la 40%
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din populaţia României la care se adaugă şi o proporţie importantă a populaţiei cu o
vulnerabilitate ridicată de sărăcire.
Tabelul nr. 8
Deprivare materială severă în 2013
UE 15
UE 28
România
Bulgaria

6,7%
13,7%
28,5%
43,0%

Sursa: Eurostat.

Evaluările făcute de populaţie sunt convergente cu estimarea realizată de
Eurostat.
Tabelul nr. 9
Cum estimaţi veniturile în raport cu necesităţile?
* Nu ajung pentru strictul necesar
* Ajung numai pentru strictul necesar
* Ajung pentru un trai decent
* Cumpărăm unele obiecte scumpe dar cu efort
* Reuşim să avem tot ce ne trebuie fără eforturi mari
Sursa: ICCV, Diagnoza calităţii vieţii (2010).

31%
34%
26%
9%
0%

Deci, putem estima că aproape o treime din populaţie se plasează în situaţie
de sărăcie şi o altă treime se află într-o situaţie de precaritate, confruntându-se cu
risc ridicat de sărăcire.
Riscul cel mai ridicat de sărăcie îl au: copiii ca grup social, familiile cu mai
mult de doi copii, pensionarii singuri, majoritatea populaţiei de romi, persoanele
care nu au locuinţă, generaţia tânără care nu are locuinţă şi trăieşte în condiţii
precare, efortul pentru cumpărarea unei locuinţei sau acoperirea unei chirii fiind
extrem de ridicat; populaţia forţat neocupată sau ocupată cu statut nesigur, care
poate fi găsită mai ales în zonele izolate, localităţile mici şi chiar mijlocii, fără
oportunităţi de muncă. Pe lângă sărăcia individuală, a explodat sărăcia unor
comunităţi afectate de o cădere economică dezastruoasă: oraşe întregi afectate de o
lipsă masivă de oportunităţi ocupaţionale (ex.: Valea Jiului sau Mărăşeşti). Atlasul
Zonelor Urbane Marginalizate din România arată că în aceeaşi situaţie sunt
majoritatea oraşelor mici (sub 20 mii locuitori). În plus, în toate tipurile de oraşe,
fie ele mici, medii sau mari şi în toate regiunile ţării s-au format zone urbane
marginalizate, adevărate „pungi de sărăcie” care concentrează persoane cu nivel
scăzut de educaţie, stare precară de sănătate şi mulţi copii în îngrijire, care au şi un
nivel scăzut de ocupare în sectorul formal şi trăiesc în condiţii precare de locuire.
În total, 3,2% din populaţia urbană a ţării locuieşte în astfel de zone marcate de
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sărăcie şi excluziune socială. Chiar în condiţiile salariilor mici din România, cei
mai expuşi la riscul de a avea probleme financiare sunt lucrătorii pe cont propriu.
61% din persoanele ocupate pe cont propriu în agricultură în 2012 erau sărace
relativ, mai mult chiar decât şomerii (cu o rată a sărăciei relativă de 52%). Dintre
persoanele angajate pe cont propriu în activităţi non-agricole, 41% erau sărace la
nivelul aceluiaşi an.
Se agravează, prin ignorarea lor sistematică, o serie de fenomene sociale greu
de tolerat într-o societate modernă: creşterea numărului persoanelor fără adăpost,
mai ales datorită pierderii locuinţei. Absolut intolerabilă este creşterea numărului
de „copii ai străzii”, trăind în canale sau în case părăsite. Persoanele fără identitate,
care nu-şi pot obţine acte de identitate datorită birocraţiei şi pasivităţii autorităţilor
responsabile, creează alte probleme sociale.
Cronicizarea sărăciei în unele segmente ale societăţii face extrem de dificilă
ieşirea din dificultate prin eforturi proprii, neasistate.
Distribuţia pe decile de venituri a populaţiei oferă o imagine diferenţiată, mai
nuanţată a situaţiei sociale actuale.
La nivelul anului 2013, Decila 1 (până la 268 lei) include 14,5% din
populaţie. Domină familiile de agricultori şi şomeri: 44,4% din familiile de
agricultori şi 30,3% din familiile de şomeri se plasează în prima decilă de venit.
Familiile care ocupă a doua decilă de venit, D2, cuprinsă între 268 şi 389 lei
pe o persoană din gospodărie sunt cele mai multe de agricultori (21,3%), urmate de
familiile al căror cap de gospodărie este şomer (17,3%) sau pensionari (10%). Cu
sumele ce revin pe o persoană din gospodărie, banii nu le ajung pentru acoperirea
cheltuielilor cu alimentele, îmbrăcămintea şi încălţămintea, transportul şi alte
servicii, fără a mai aminti şi de cheltuielile pentru reparaţii şi întreţinere a
locuinţelor. Aceste familii îşi duc existenţa greu şi nu se pot încadra cu veniturile
lor nici la „strictul necesar”.
Acoperirea produselor de strictă necesitate constituie o problemă şi pentru
familiile ce se plasează în a treia decilă de venit (389–495 lei/persoană). În D3
gospodăriile se distribuie aproape uniform, între şomeri (13,7%), pensionari
(12,6%), agricultori (11,5%) şi salariaţi (6%) plătiţi sub nivelul salariului minim pe
economie. Aceste familii trăiesc la nivel de supravieţuire şi sunt în risc crescut de
sărăcie.
În D4 şi D5 sunt preponderente gospodăriile de pensionari şi şomeri, urmate
de familii de salariaţi şi agricultori plătiţi la nivelul salariului minim. Aceste familii
au ponderi din ce în ce mai mari şi în D6, respectiv D7. Aceste familii duc un trai
minim decent, fără a putea face achiziţii durabile.
De la D8 până la D10 se plasează salariaţii cu pregătire superioară, plătiţi la
nivelul şi peste nivelul salariului mediu pe economie, pensionarii care au desfăşurat
activităţi bine plătite, de înaltă calificare. Cu aceste venituri au posibilitatea să-şi
cumpere şi „unele obiecte mai scumpe” sau chiar „reuşesc să aibă tot ce le trebuie”.

Total

D1
Până la
268 lei
10,0
14,5

D2
268–
389 lei
10,0
11,7

D3
389–
495 lei
10,0
10,4
13,7
12,8
1,7
1,2
4,6
4,0
9,6
8,8

1,9
1,3
3,9
3,1
11,8
10,7

D8
995–
1214 lei
10,0
9,0

11,4
12,0

Decila de venit total pe persoană (lei)
D4
D5
D6
D7
495–
598–
709–
833–
598 lei 709 lei 833 lei 995 lei
10,0
10,0
10,0
10,0
10,2
9,7
9,1
9,3

Total gospodării
100,0
Total persoane
100,0
Total
– gospodării de salariaţi
100,0
1,6
4,9
6,0
7,8
8,1
9,5
– persoane salariate
100,0
2,7
6,6
7,7
9,5
9,4
10,4
Total
– gospodării de agricultori 100,0
44,4
21,3
11,5
7,4
4,9
4,3
– persoane agricultori
100,0
52,2
20,9
9,5
5,9
3,8
3,3
Total
– gospodării de şomeri
100,0
30,3
17,3
13,7
11,7
8,4
6,1
– persoane şomere
100,0
34,8
18,7
13,5
10,4
7,6
5,2
Total
– gospodării de pensionari 100,0
4,9
10,2
12,6
12,3
13,3
12,8
– persoane pensionate
100,0
8,4
12,1
13,2
12,3
12,7
11,2
Sursa de date: Tabelul 4.4/pg. 170–171, Anuarul Statistic al României 2014, INS, Bucureşti, 2015.

Decile

Distribuţia gospodăriilor şi persoanelor din gospodării pe decile, în anul 2013 (lei)

7,8
6,8

2,3
1,5

1,1
0,7

16,6
14,1

D9
1214–
1603 lei
10,0
8,4

4,5
3,8

1,7
1,2

1,5
1,2

20,4
14,8

D10
peste
1603 lei
10,0
7,7

Tabelul nr. 10

POLITICI SOCIALE
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20

21

IMPACTUL SOCIAL AL REFORMEI PREŢURILOR ENERGIEI

333

În raport cu standardele de viaţă ale UE, România se caracterizează printr-un punct
de pornire foarte dezavantajos, care ar trebui să fie recuperat rapid în anii ce vor urma.
Am ales să identificăm poziţia standardului de viaţă din România în raport cu
celelalte state europene, prin raportarea salariilor minime – stabilite prin decizie
politică în toate statele – la un standard comun: coşul minim decent de viaţă din
România, stabilit de ICCV (Grafic 6).
Grafic 6
Salariul minim din diferite ţări europene raportat la minimul decent de trai din România,
iulie 2013, ICCV
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Sursa: Grafic realizat de A. Mihăilescu pe baza datelor Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/Wages_and_labour_costs/ro, Bază de date: Earnings (t_earn), Minimum
wages (tps00155) (în Euro); (SPC – Standardul Puterii de Cumpărare), 2013.

În 2013, salariul minim din România şi Bulgaria acoperea doar jumătate din
necesarul minim al unui trai decent. Celelalte ţări foste socialiste acopereau nivelul
minim decent de viaţă. Ţările europene avansate acopereau de mai mult de patru
ori minimul nostru pentru un trai decent.

IMPACTUL CREŞTERII PREŢURILOR ENERGIEI
ASUPRA STANDARDULUI DE VIAŢĂ

Problema socială gravă cu care România se confruntă în momentul de faţă
este adâncirea decalajului dintre veniturile populaţiei din România, care se plasează
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în 2013 la aproximativ 40% din veniturile medii UE 28, şi preţurile energiei aliniate
la nivel european. Ne aşteptăm la accelerarea procesului de sărăcire a populaţiei
româneşti, sub impactul creşterii rapide a preţurilor energetice, adâncirea decalajului
dintre standardele de viaţă din România şi cele ale UE.
Pragul de sărăcie relativă (60% din mediana distribuţiei veniturilor): numărul
de săraci relativi nu va fi modificat semnificativ de creşterea preţurilor energiei.
Efectul creşterii preţurilor la energie asupra sărăciei reale, determinată cu coşuri
minime de consum (decente şi de supravieţuire) devine foarte vizibil. În analiza
noastră, vom utiliza coşurile minime de consum, decente şi de supravieţuire, elaborate
la ICCV (Adina Mihăilescu), diferenţiate pe urban şi rural. Am ţinut constante preţurile
celorlaltor bunuri şi servicii, introducând doar creşterea preţurilor energiei. În fapt,
impactul creşterii preţurilor energiei este mai mare, deoarece la costurile directe se
adaugă costurile indirecte, prin creşterea preţurilor tuturor produselor, încorporând
noile costuri ale energiei. Cheltuielile de consum pe capitole, inclusiv cheltuielile cu
întreţinerea locuinţei, au fost evaluate la nivelul lunii decembrie 2013.
Preţurile energiei pentru 2017/2018 au fost estimate astfel:
– creşterea preţului la energie electrică de la 0,125 euro la începutul anului
2014, preţul de pe piaţa românească, la 0,227 euro preţul la care presupunem că va
ajunge electricitatea în anul 2017 pe piaţa europeană;
– creşterea preţului la gaze naturale de la 0,034 euro la începutul anului 2014
pe piaţa românească, la 0,076 euro presupus a ajunge în 2018;
– preţurile de mai sus, exprimate în euro, au fost transformate în lei la cursul
de schimb valutar al zilei (1 euro = 4,5 lei).
Creşterea prognozată a preţurilor energiei din 2013 până în anul 2018, în
condiţiile în care preţurile celorlalte bunuri şi servicii rămân constante, se reflectă
în modificările structurale în coşurile minime de consum.
Tabelul nr. 11
Impactul creşterii preţurilor la energie asupra pragurilor de sărăcie
şi a costului întreţinerii locuinţei: urban

Prag sărăcie
Cheltuieli întreţinere/ din total

Prag minim decent
Prag minim subzistenţă
2013
2018 Faţă de 2013 2013
2018 Faţă de 2013
2 304
2 715
117,8%
1 868
2 245
120,2%
403,2 = 814,5 =
370,0 = 747,4 =
202%
202,0%
17,5%
30,0%
19,8% 33,3%
Tabelul nr. 12

Impactul creşterii preţurilor la energie asupra pragurilor de sărăcie
şi a costului întreţinerii locuinţei: rural

Prag sărăcie
Cheltuieli întreţinere/din total

Prag minim decent
Prag minim subzistenţă
2013
2018 Faţă de 2013 2013
2018
Faţă de 2013
1 857
2 188
117,8%
1 622
1 826
112,6%
325= 656,5=
199,5=
403=
202,0%
202,0%
17,5% 30,0%
12,3%
22,1%
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1. Pragurile de sărăcie cresc substanţial datorită creşterii preţurilor energiei:
pragul decent, cu 117,8% în urban şi rural; pragul de supravieţuire: 120,2% în
urban şi 112,6% în rural. Un segment important de persoane sunt aruncate în
situaţie de sărăcie.
2. Ponderea cheltuielilor cu întreţinerea în totalul cheltuielilor gospodăriilor
creşte substanţial. În familia standard luată de noi în considerare, o familie de doi
adulţi cu doi copii:
a. urban: coşul minim decent creşte de la 17,5% la 30,0%; în coşul minim de
subzistenţă de la 19,8% la 33,3%.
b. rural: coşul minim decent, ponderea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei
creşte de la 17,5% la 30,0%; în coşul minim de subzistenţă, de la 12,3% la 22,1%.
3. structura bugetelor de familie se va modifica, împingând-o spre un model
şi mai accentuat de structură săracă. Doar creşterea veniturilor (în primul rând a
salariilor) ar putea să compenseze, efectul preţurilor energiei.
Tabelul nr. 13
Structura cheltuielilor totale de consum, pentru minimul decent de trai, la diferite tipuri
de familii şi compararea minimului decent calculat de ICCV şi INS (%)

Cheltuieli totale de consum

Familie de 2
salariaţi cu 2 copii
în întreţinere
(ICCV)/ Familie
cap de gospodărie
salariat (INS)
ICCV
INS
MD
46,1
44,1
6,0
6,3

Familie de 2
Familie de 2
agricultori cu 2
pensionari
copii în întreţinere
(ICCV)/Familie
(ICCV)/Familie cap
cap de gospodărie
de gospodărie
pensionar (INS)
agricultor (INS)
ICCV
ICCV
INS
INS
MD
MD
41,2
48,8
41,5
61,7
4,2
4,0
10,8
5,5

1. alimente şi băuturi
2. îmbrăcăminte, încălţăminte
3. locuinţă, apă, electricitate, gaze
13,1
16,6
17,8
18,8
13,5
12,2
şi alţi combustibili
4. mobilier, dotarea locuinţei
3,1
3,8
3,9
4,3
7,9
4,0
5. sănătate
5,7
2,7
8,5
8,1
1,9
1,8
6. transport
7,1
8,2
7,8
4,0
4,5
4,8
7. poştă şi telecomunicaţii
0,9
5,5
1,4
4,1
3,6
3,3
8. educaţie, recreere şi cultură
2,3
6,3
2,0
3,8
3,0
3,4
9. diverse produse şi servicii
5,7
4,6
3,2
3,3
3,3
2,2
10. hoteluri, cafenele, restaurante
1,9
0,8
1,1
11. fond de siguranţă şi economii
10,0
10,0
10,0
Total valoric 2014
2 330
2 078,5
1 447
1 362,2
1 878
1 312,5
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România, Nivelul cheltuielilor totale de consum, pe destinaţii
şi categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului gospodăriei, în anul 2014, Tabelul
3.6./pg.59, INS, Bucureşti, 2015.
Legendă: MD = minim decent; ICCV = Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii; INS = Institutul
Naţional de Statistică.
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Tranziţia energetică din România, care va fi însoţită de o creştere accentuată
a preţurilor la energie şi, probabil, indirect, şi a preţului altor bunuri şi servicii,
generează un proces masiv de sărăcire. Impactul de sărăcire al creşterii preţurilor
energiei poate fi clarificat dacă comparăm structurile de consum normative
elaborate de ICCV cu structura medie reală a familiilor calculată de INS. Structura
consumului real identificat de INS este similar cu structura consumului minim
decent de viaţă stabilit de ICCV. Această suprapunere sugerează că mai mult de
jumătate din populaţie se plasa în 2013 sub nivelul minim decent de viaţă.
Creşterea semnificativă necompensată a preţurilor energiei este de natură a sărăci
populaţia, împinge în sărăcie o parte importantă a populaţiei. Familia tipică de
salariaţi se plasează deja la 90% din pragul minim decent de viaţă, agricultorii la
70%, iar pensionarii, în medie, la nivelul minim decent.
Deciziile guvernului de mărire a salariilor în sistemul public au fost probabil
motivate şi de contracararea parţială a exploziei preţului energiei. Criza care,
probabil, va apare va fi generată de conştientizarea publică că, în urma creşterii
salariale, câştigul va fi în mare măsură anulat de creşterile preţurilor energiei.
Singura măsură de politică socială a tranziţiei energetice este cea exprimată
în Directivele europene: protecţia socială a consumatorilor casnici vulnerabili,
solicitându-se statelor membre să definească această categorie socială şi să
stabilească cu claritate suportul social pentru aceştia.
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale a României (Legea 123/2012)
oferă o definiţie mai degrabă vagă a conceptului de consumator vulnerabil:
„clientul final aparţinând unei categorii de clienţi casnici care, din motive de
vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială şi
care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială,
inclusiv de natură financiară”. Recomandarea are un caracter foarte general,
neconţinând măsuri concrete. Ea ridică două probleme de structură: după estimările
noastre, în categoria de consumator casnic vulnerabil, ca efect imediat al şocului
creşterii preţurilor energiei, poate fi inclusă peste jumătate din populaţia ţării. În al
doilea rând, nu se oferă nicio compensaţie/ protecţie pentru restul populaţiei aflată
la marginea „vulnerabilităţii” energetice.
Calcularea preţurilor energiei la paritatea puterii de cumpărare aşază
România printre ţările cu cea mai scumpă energie (locul 5, după Germania, Cipru,
Portugalia şi Spania).
Creşterea preţurilor energiei va spori numărul consumatorilor vulnerabili şi
întinderea sărăciei energetice în populaţia României. Creşterea eficienţei energetice
este principala cale prin care pot fi reduse facturile de energie ale consumatorilor
casnici. O mai bună informare a populaţiei cu privire la piaţa energiei şi creşterea
puterii de negociere a consumatorilor casnici în raport cu furnizorii de energie ar
contribui la limitarea sărăciei energetice. România a adoptat o serie de legi, în
concordanţă cu directivele Uniunii Europene, menite să creeze o piaţă funcţională a
energiei şi să diminueze numărul consumatorilor vulnerabili.
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Grafic 7

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/.

ANRE 21 este instituţia care are o poziţie importantă în tranziţie. Pe de o parte,
este o instituţie cheie în funcţionarea sistemului energetic în contextul societăţii
româneşti transformate, membră a UE. Pe de altă parte, ANRE are o funcţie esenţială
în realizarea a ceea ce se poate numi „tranziţia energetică”, transformarea regulilor de
organizare şi funcţionare a sistemului energetic ca actor în piaţa europeană unică a
energiei. Pe lângă funcţia sa de a avea un rol decisiv în reglementarea funcţionării
sistemului energetic, ANRE are şi o funcţie importantă în elaborarea şi derularea
politicii sociale în domeniu: se ocupă de efectele sociale ale funcţionării sistemului
energetic, sărăcia energetică, şi creerea împreună cu alte instituţii responsabile a
unui sistem de suport a consumatorului energetic vulnerabil.

CONCLUZII
Obiectivul general al strategiei sectorului energetic trebuie să îl constituie
satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi în viitor, pe termen mediu
1
Acest studiu prezintă o parte a rezultatelor unei cercetări mai ample realizată la solicitarea
ANRE: „Eficienţa energetică – prioritate naţională pentru reducerea sărăciei energetice, creşterea
calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie”, în anul 2015.
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şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui
standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu
respectarea principiilor dezvoltării durabile.
Protecţia consumatorului energetic casnic este parte a securităţii naţionale şi,
de asemenea, este parte a drepturilor omului. Energia nu este un bun pe care
cetăţeanul îl poate obţine sau nu în funcţie de resursele sale. Accesul la un nivel
minim decent al energiei este garantat moral şi politic. Protecţia consumatorului nu
se reduce la protecţia consumatorului vulnerabil faţă de resurse financiare. Dreptul
la energie nu se reduce la dreptul de acces la un bun energetic minimal. El se referă
şi la dreptul la un mediu energetic decent. În fapt, există unele programe de interes
general (anveloparea clădirilor, de exemplu) care trebuie asamblate într-o politică
complexă de protecţie a consumatorului energetic. Dreptul la energie cuprinde şi
dreptul la o cultură a energiei, precum şi dreptul de a avea acces la deciziile care
privesc consumul energetic.
Situaţia politicii sociale în sfera energiei este caracterizată de lipsa unei
viziuni globale. Sunt multe măsuri, dar sectoriale/punctuale, lipsind asamblarea lor
într-o viziune integratoare: susţinerea grupurilor sociale vulnerabile, o politică de
reabilitare energetică a locuinţelor, asigurarea accesului întregii populaţii la sistemele
de energie, promovarea unei culturi a consumului energetic, iniţiativele locale/
personale de producere de energie (energie solară, a biomasei, a vântului etc.),
politica de încurajare a unui consum energetic raţional şi responsabil, promovarea
unor sisteme energetice eficiente.
Definiţiile actuale ale sărăciei energetice nu au dus la un concept clar şi
satisfăcător, consemnat într-un document politic coerent şi a unei strategii naţionale.
Definirea corectă a sărăciei energetice, în întreaga sa complexitate, este crucială în
dezvoltarea unei politici sociale energetice.
În ultimii ani, complementar cu explozia interesului pentru impactul social al
preţului energiei, asistăm la dezvoltarea spectaculoasă a indicatorilor instituţionali,
europeni şi naţionali. Schimbările frecvente în metodologia indicatorilor, inevitabile în
această primă fază, fac dificilă analiza procesului. Este vitală dezvoltarea unor serii de
date consolidate care să ofere o viziune istorică sintetică. Indiscutabil, misiunea
producerii unor asemenea indicatori revine INS-ului şi instituţiilor statistice europene.
Sunt multe probleme metodologice şi teoretice ale indicatorilor sărăciei energetice.
Dezvoltarea instituţională a sistemului de indicatori relevanţi trebuie însoţită de studii
academice. Este preferabilă finanţarea unui program/ programe de analiză academică
asupra indicatorilor relevanţi în acest domeniu care să susţină dezvoltarea sistemului
de indicatori produşi de INS. Este necesară lansarea unui program comun ANRE,
INS, institutele Academiei Române privitor la evaluarea situaţiei actuale a indicatorilor
socioeconomici relevanţi şi realizarea unor propuneri de dezvoltare.
Analizele au scos în evidenţă cinci probleme critice ale consumului casnic
energetic actual:
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1. Sistemul termoenergetic colectiv este elementul critic al dinamicii actuale.
Criza lui este agravată de lipsa unei viziuni precum şi a unei strategii. Politica actuală
este strict defensivă: soluţia celui care se îneacă, dă din mâini, dar nu căută să vadă
în ce direcţie ar trebui să meargă pentru a se salva. Este urgentă o strategie de
dezvoltare a sistemului termoenergetic moştenit pentru consumatorul casnic.
2. Îmbunătăţirea caracteristicilor energetice ale locuinţelor existente şi asigurarea
implementării unor reguli energetice pentru construcţiile viitoare sunt măsuri esenţiale
pentru creşterea eficienţei energetice.
3. Criza energetică profundă a satului se datorează gradului accentuat de
sărăcie, accesul limitat la sistemele energetice publice, calităţii energetice precare a
multor locuinţe, mai ales a celor improvizate în concentrările de sărăcie severă.
Este urgentă dezvoltarea unei concepţii pe termen mediu şi lung de ieşire din criză
a satelor izolate/ lipsite de resurse economice proprii.
4. Există o situaţie critică a clienţilor care nu pot să-şi achite facturile de
întreţinere. Un studiu european relevă faptul că, deşi statele membre au implementat
facilităţi pentru clienţii vulnerabili, aproape 11% din populaţia statelor membre se
află încă în imposibilitatea de a-şi încălzi în mod adecvat locuinţele la preţuri
suportabile ale energiei. Un studiu publicat de Comisia Europeană la 25 iunie 2015,
privind sărăcia energetică la nivel european, estima că în 2012, datorită creşterii
preţurilor energiei, veniturilor reduse şi locuinţelor cu performanţe energetice
scăzute, s-au identificat 54 milioane de persoane aflate în această situaţie. Situaţia
actuală a României este mult mai gravă şi este predictibil că se va agrava şi mai
mult în următorii 2–3 ani.
5. În momentul actual a explodat discuţia publică a diferitelor forme de corupţie,
nu numai a cazurilor individuale. Public, există de mult îngrijorarea a ceea ce se
numeşte „băieţii deştepţi din energie”, care speculează, prin încălcarea legii, puncte
vulnerabile ale sistemului public în detrimentul interesului statului/ comunităţii.
Costul corupţiei este suportat atât de bugetul de stat, cât şi de consumatori.
Este nevoie de lansarea unui program naţional de creştere a eficienţei consumului
casnic al energiei. Conform unui studiu asupra programelor implementate de
statele UE, 30% dintre programele referitoare la consumatorii vulnerabili/ sărăcia
energetică au ca instrument principal promovarea eficienţei energetice.
Revederea sistemului de ajutoare pentru încălzire este o urgenţă: acesta nu se
bazează pe corelarea între necesarul de combustibil pentru o încălzire optimă, tipul
de combustibil utilizat şi starea energetică a locuinţei. Două aspecte trebuie avute
în vedere:
a. are o orientare fundamental pasivă, cu efectul pervers de a afunda în sărăcie,
şi nu de a stimula ieşirea din sărăcie: pentru obţinerea de ajutoare, de exemplu, se
încurajează vânzarea proprietăţilor acumulate peste minimul strict necesar şi a
mijloacelor care ar putea fi utilizate productive;
b. nu conţine stimulente pentru efortul de îmbunătăţire a valorii energetice a
locuinţelor.

340

C. ZAMFIR ş.a.

28

Politica social-energetică nu trebuie să se rezume doar la sprijinirea pasivă a
„celor mai săraci dintre săraci”/ a „consumatorului vulnerabil”. În condiţiile riscului
important al căderii în vulnerabilitate energetică, specific mai ales crizei previzibile
a următorilor 2–3 ani, să se acorde o atenţie accentuată prevenirii vulnerabilizării şi
de încurajare a ieşirii din starea de vulnerabilitate.
Studiul a evidenţiat impactul negativ important al creşterii preţurilor energiei
asupra standardului de viaţă. Există riscul ca în 2017–2018 să se producă o explozie
socială. Pentru a fi prevenită, este necesară adoptarea unui pachet de măsuri
compensatorii pe termen scurt, care să conţină atât compensaţii directe, cât şi
indirecte; de exemplu, coordonarea creşterii preţurilor cu politica veniturilor,
stimularea suportului public pentru îmbunătăţirea energetică a locuinţelor (de tipul
anvelopării clădirilor).
În procesul de realiniere a preţurilor energiei la nivel european, determinate
prin mecanismele pieţei europene, inevitabil se repun în discuţie avantajele economice
provenind din proprietatea publică a resurselor naturale (petrol, gaze, resurse
hidro), dar şi a construcţiilor moştenite istoric (baraje hidro, producţie nucleară).
Aceasta poate deveni o temă de discuţie publică: identificarea transparentă a
patrimoniului energetic şi construcţia unor politici/ programe de interes pentru
întreaga colectivitate.
La nivelul populaţiei României există o sărăcie informaţională privind
drepturile consumatorului de energie, preţurile practicate pe piaţă etc. Deşi formal
(legal) consumatorii au dreptul de a-şi alege furnizorul, în practică se comportă ca
nişte „consumatori captivi”, fără posibilităţi de negociere cu distribuitorii de
energie. Piaţa energiei în România nu va deveni funcţională doar prin activitatea
legislativă şi efortul instituţiilor, în principal al ANRE. Relaţia dintre furnizorii de
energie cu un consumator bine informat şi activ este esenţială pentru stimularea
competiţiei pe piaţa energiei (ceea ce va avea efecte atât asupra calităţii serviciilor,
cât şi a preţurilor).
Nu există analize evaluative ale măsurilor de politică socială energetică
practicate în România ultimului deceniu. Constatăm existenţa unor probleme critice
ale politicii sociale actuale care acompaniază reforma sistemului energetic.
Explozia sărăciei energetice în anii următori riscă să cuprindă peste jumătate din
populaţia României.
Se constată un decalaj de cunoaştere şi competenţă: s-au acumulat multă
competenţă şi studii la nivel tehnic, administrativ şi economic în domeniul energetic.
Se înregistrează doar începuturi de explorare a efectelor sociale ale funcţionării
sistemului energetic. Aceasta este prima cercetare sociologică a consecinţelor sociale
ale reformei energetice româneşti. Este, însă, nevoie de lansarea unui program de
cercetări empirice cantitative şi calitative asupra impactului social al construcţiei
pieţei naţionale a energiei şi a creşterii preţurilor gazelor naturale şi electricităţii.
Aceste studii vor oferi baza informaţională pentru cristalizarea politicilor sociale
necesare combaterii sărăciei energetice şi protecţiei consumatorilor vulnerabili.

29

IMPACTUL SOCIAL AL REFORMEI PREŢURILOR ENERGIEI

341

BIBLIOGRAFIE
Adams, R., European Economic and Social Committee, Involving Consumers in the 2020 Vision:
A European Energy Dialog¸ 6th Citizens’ Energy Forum, Londra, 17 Decembrie, 2013,
disponibil online la http://ec.europa.eu/energy/en/events/citizens-energy-forum-london, accesat în
9.06. 2015.
Atanasiu, B., Kontonasiou, E., Mariottini, F., Alleviating Fuel Poverty in the EU Investing in Home
Renovation. A Sustainable and Inclusive Solution, BPIE, 2014, disponibil online la http://
bpie.eu/uploads/lib/ document/attachment/60/BPIE_ Fuel_Poverty_May2014.pdf.
Blake, L., Vulnerable Consumers: Identify, Prevent, Support, Comisia Europeană, Unit ENER B3,
2015, disponibil online la http://www.focus.si/files/razno/Blake_Vulnerable_consumers.pdf,
p. 14, accesat în 13.06.2015.
Bradbrook, A. J., Access to Energy Services in a Human Rights Framework, 2005, disponibil online
la http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/energy/op/parliamentarian_forum/bradbrook_hr.pdf
accesat în 14.06.2015.
Cañete, M. A., Commissioner for Climate Action and Energy, Comisia Europeană, A New Deal for
Europe’s Energy Consumers, 7th Citizens’ Energy Forum, Londra, 12 Martie, 2015, disponibil
online la http://ec.europa.eu/energy/en/events/citizens-energy-forum-london, accesat în 9.06.
2015.
Comisia Europeană, EU Energy Markets în 2014, Raport, Luxemburg: Publications Office of the
European Union, 13 octombrie, 2014, p. 172.
Duke, C., Study on consumer vulnerability across key markets in the European Union, Raport, 7th
Citizens’Energy Forum, Londra, 12–13 Martie, 2015, disponibil online la https://ec.europa.eu/
energy/en/events/citizens-energy-forum-london, accesat în 9.06.2015.
Institutul Naţional de Statistică, Consumurile energetice în gospodării în anul 2009, Bucureşti, INS,
2009.
Institutul Naţional de Statistică, Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, în anul 2013,
Bucureşti, INS, 2014.
Institutul Naţional de Statistică, Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul
populaţiei, în anul 2014, Bucureşti, INS, 2015.
International Energy Agency, Annual Report, 2014, disponibil online la http://www.iea.org/ publications/
freepublications/publication/2014_IEA_AnnualReport.pdf, accesat în 15 iunie 2015.
International Energy Agency, World Energy Outlook Special Report 2015: Energy and climate
change, 2015, disponibil online la http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/
WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf, accesat în 15 iunie 2015.
Leahy, A., Seán, H., Michelle, M., Poverty and inequalities on the rise, Just social models needed as
the solution!, A study of the impact of the crisis and austerity on people with a special focus on
Cyprus, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Romania and Spain, Crisis Monitoring Report 2015,
Caritas Europe, 2015, disponibil online la http://www.caritas.eu/sites/default/files/
caritascrisisreport_2015_en_final.pdf.
Leca, A., (coord.), Liberalizarea treptată a pieţelor de energie electrică şi gaz şi impactul acestui
proces asupra economiei româneşti, Bucureşti, Institutul European din România, 2014.
Leca, A., Eficienţa energetică – condiţii pentru a deveni o prioritate în România, Seminar 1 EnergieSchimbări Climatice Europa 2030”, Fundaţia TERRA Mileniul III, Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative (SNSPA), 13 martie, Bucureşti, 2014.
Mărginean, I., Precupeţu, I., Calitatea vieţii în România 2010, Bucureşti, ICCV, 2010.
Mihăilescu, A., Coşul de consum al populaţiei României, Bucureşti, Editura Expert, 2012.
Mihăilescu, A., Minimul de trai, instrument în politicile sociale, Bucureşti, Editura Academiei Române,
2014.
Muşatescu, V., (f.a.), Posibilele recomandări către GLI pentru reducerea „sărăciei energetice”,
disponibil online la http://www.undp.ro/libraries/projects/EE/ Recommendations%20for%20
Reducing%20Fuel%20Poverty_RO.pdf, p. 54, accesat în 15.06.2015.

342

C. ZAMFIR ş.a.

30

Pye, S., Dobbins, A., Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU:
analysis of policies and measures, Raport Insight_E, Energy Think Tank of European Commission,
Mai, 2015, disponibil online la https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/ documents/INSIGHT_
E_Energy%20Poverty%20-%20Main%20Report_FINAL.pdf, p. 77, accesat în 3.08.2015.
Stanciu, M., Mihăilescu, A., Raportul social al ICCV. Starea sărăciei în România în context
european, Bucureşti, ICCV, 2011.
Zamfir, C., Stănescu, I., Ilie, S., După 20 de ani: Opţiuni pentru România, Bucureşti, ICCV, 2010.
Zamfir, C., (coord.), România: răspunsuri la criză, Bucureşti, ICCV, 2011.
Zamfir, C., O analiză critică a tranziţiei II. România în ianuarie 2012. Către ce ne îndreptăm?, în
„Sociologie Românească”, XI, nr. 2, 2013, pp. 3–27.
Zamfir, C., Spre o nouă teorie a tranziţiei, în Stănescu, I., Zamfir, C., (coord.), România la răscruce:
opţiuni pentru viitor, Bucureşti, Editura ProUniversitaria, 2015, pp. 15–43.

T

his study deals with the social impact, vulnerabilities, and social
problems brought about by the reform of the energy system
and the creation of the naţional energy market.
The findings point to the criticai, structural problems of household
energy consumption: the poverty shock that will include about 50% of the
Romanian population, the issue of housing as a source of energy inefficiency,
the crisis of the public winter heating Utilities, shortcomings in consumer
protection, the dijficult energy situation in rural areas, the number of vulnerable
consumers, corruption in the energy industry etc. The high increase of energy
prices and the rise in energy poverty and the number of vulnerable consumers
compel to a criticai evaluation and redesign of the social protection system.
The analysis uses naţional and internaţional statistical data regarding energy
consumption, poverty and material deprivation collected by Romanian and
European public institutions. In addition, we use survey data of the Research
Institute for Quality of Life regarding the standard of living, poverty or the
living wage. In the following 2–3 years, electricity and gas prices are
expected to double, which will have deep consequences no only on the social
situation of vulnerable consumers, but also on public policies, especially for
energy regulation institutions. For this reason, the study features a set of
policy recommendations.
Keywords: România, energy poverty, fuel poverty, vulnerable consumer,
living wage, minimum subsistence threshhold.

CALITATEA VIE II

VULNERABLE GROUPS OF POPULATION
IN ROMANIA⎢
ADINA MIHĂILESCU

T

he majority of Romanian households have a consumption
centered on satisfying the basic needs. The predominantly low
level of income of the population has not allowed for savings
in the years of economic growth before the crisis, which has caused more
degradation in the living conditions during the crisis – degradation far below
the decent minimal consumption, in all the categories of households. In this
study we analyze changes in the Romanian landscape of household incomes
and the impact of wage and child allowance from the living standard of
population, in July 2015.
Keywords: vulnerable group, average wage, minimum wage, child
allowance, pension, consumer basket.

INTRODUCTION
During the ‘90s, but also after 2000, most of the Romanian households, and
especially those in rural areas, achieved a consume centered on meeting the basic
needs. The low level of income of the population has not allowed for savings in
the years of economic growth before the crisis, which has caused exacerbated
degradation in the living conditions during the crisis – degradation far below the
decent minimal consumption and subsistence minimal consumption, in all
categories of households. The normative method (Stanciu et al., 2014) identifies
segments of the population in need. They need state intervention, with special
measures of social protection.

VULNERABLE GROUPS OF POPULATION IN ROMANIA
The analysis of revenues and expenses in data survey of the National
Institute of Statistics
The data survey of the National Institute of Statistics on the income and
consumption of the population was obtained through Household Budget Survey
Adresa de contact a autorului: Adina Mihăilescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail:
adina.mihailescu@yahoo.com.
CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 4, 2015, p. 343–352
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(HBS). The investigation collects the necessary information to characterize the
living standards of the population in Romania until 2013.
In 2013, the total consumption expenditure or cost of living in Romania was
1,670.04 lei1. The average of household was: 2,076.30 lei for employees; 1,308.31 lei
farmers; unemployed, 1,403.24 lei; retired, 1,427.32 lei. The average money income
per household represented 2,559.05 lei. In 2013, the average monthly incomes per
household2 were: employees – 3,419.13 lei; farmers – 2,098.10 lei; unemployed –
1,689.99 lei; pensioners – 2,072.58 lei. In terms of the level and structure of
consumption expenditures by category of households in urban and rural areas, see the
table: the cost of living for families of employees, farmers and pensioners as well as
the expenditures have been calculated by the NIS method (Table no. 1).
Table no. 1
The structure of total consumption expenditure of households,
in urban and rural areas, NIS method
Households

NIS
Total
Total consumption expenditure – % –
Employees Farmers Unemployed Retired
households
1,670.04
2,076.30 1,308.31 1,403.24 1,427.32
in 2013
1. Food products and non-alcoholic
41.4
37.4
54.0
46.2
43.1
beverages
2. Alcoholic beverages, tobacco
7.8
8.2
9.5
8.2
7.0
3. Clothing/ Footwear
5.2
6.3
4.6
3.7
4.1
4. Housing, water, electricity, gas and
16.7
16.3
12.1
17.7
18.2
other fuels
5. Furniture, household equipment
3.9
4.1
3.1
2.8
4.0
6. Health
4.5
2.7
2.0
2.7
7.7
7. Transport
5.9
7.4
5.0
5.1
4.2
8. Communications
4.7
5.4
3.2
5.0
4.1
9. Recreation and culture
4.1
4.6
2.7
3.9
3.6
10. Education
0.5
0.7
0.3
0.2
0.2
11. Hotels, bars, restaurants
1.5
2.2
1.3
1.3
0.6
12. Miscellaneous goods and services
3.8
4.7
2.2
3.2
3.2
Sourse: Romanian Statistical Yearbook 2014, NIS, Bucureşti, Table 4.23, pg. 210.

The perception of the actual cost of living in the Diagnosis of quality
of life research, June 2010, RIQL
The coverage of the basic necessary products is a problem for more than half
of the sample: diagnosis of quality of life, in 2010. It seems that, in terms of the
appreciation of life, and its cost, families living in rural areas, whose head household
1
2

NIS, Romanian Statistical Yearbook, 2014, Tab. 4.1/pg. 168.
NIS, Romanian Statistical Yearbook, 2014, Tab. 4.23/pg. 210.
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is farmer (34.6%), retired person (26.0%) and active person (16.0%) are doing
poorly, not having the enough revenue “for the strictly necessary”. Parents aged
between 30 and 60, as the elderly over 60 years spend their income hardest and this
is not able to cover the basic needs (Table no. 2).
Table no. 2
Estimated total income for the needs of families. Diagnosis Quality of life Research, June 2010
How do you estimate the total income in relation to the needs of
your family?

Responses from a
sample of 1,161 people
(%)
30,6
33,8

1. It does not cover the basic needs.
2. It covers only the essential needs.
3. It provides us a decent living, but we cannot afford something more
25,7
expensive.
4. We manage to buy some more expensive items, but with effort.
9,5
5. We can afford everything we need, without much effort.
0,5
Total
100,0
Source: Author’s analyze on Diagnosis of quality of life database, 2010 (Mărginean and Precupeţu,
(eds.), 2010).

The coverage of basic necessities products is a problem for more than half of the
sample respondents in the Diagnosis Quality of life in 2010. The first position where
there is no strictly minimum household income are summarized covered with nearly a
third of households 30.6%. The other third is positioned at the second level, where only
households cover their basic necessities of earnings. Virtually, 65% of these families
are living at survival level, they are living in poverty. Placing on the third level of
the rating scale, where it reaches a minimum decent living without being able to buy
goods more expensive is a quarter of the families in the study (25.7%). The last two
levels of living, which does not raise any obstacle in purchasing products on the
market are positioned at only 10% of the sample households.
If we want to achieve a subjective profile of respondents who are doing
their hard earnings, falling short of them even for the strictly necessary, we have:
farmer aged 30–60 years who have a minimum degree of education, school later
than, and pensioners who have worked for low-skilled activities and retired with
relatively low pensions, not cover under present conditions.
The profile threads of those who do best are: workers who work highly
skilled, technicians, and people with higher education, aged between 30–60 years,
as a part of the pensioners, who conducted work well paid, highly skilled or had
higher education. The pensioners have the opportunity to buy also “some more
expensive items” or “fail to have everything they need”.
Regarding the additional income households to purchase certain goods,
respondents have declined wishes for the following: food supplemented with still
so in as currently consumes; yet so as they have, and more, and would like
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clothes/footwear and health category; about as much as they currently consuming on
housing, cultural and recreational activities. These results can be seen in Table no. 3.
Table no. 3
The structure of the household monthly expenditure
in the Diagnosis Quality of life, June 2010
The structure of additional expenditure
The structure of household
declared by the population
expenditure
1. Food
34.6
33.7
2. Beverages
5.5
2.4
3. Clothing/ footwear
8.1
14.6
4. Dwelling
26.6
20.5
5. Transport
5.7
3.1
6. Health
8.5
10.5
7. Culture
2.7
3.4
8. Pensii alimentare
0.3
0.4
9. Other expenditure
8.0
11.4
10. Total expenditure
100.0
100.0
Source: Author’s analyze on Diagnosis of quality of life database, 2010 (Mărginean and Precupeţu,
(ed.), 2010).
Type of expenditure

WAGE POLICY MEASURES AND THEIR IMPACT ON THE LIVING STANDARDS
OF THE POPULATION IN ROMANIA, SINCE JULY 2015
The Government Decision no. 1091/2014 (Government Decision no. 1091/2014,
Monitorul Oficial 902/2014) brings an increase in the minimum wage in 2015, from
975 lei to 1 050 lei (from 1 July 2015). In Figure 1 we can see the evolution of both the
net minimum wage and the average wage in the economy, since 1989, up to the level
of July 2015.
Often, times are difficult, even alarming, regarding the conditions that some
persons or families live. These analyses will lead us to the identification of
vulnerable population groups and profound social inequalities in Romanian society.
To identify the type of person economically vulnerable will be analyzing the
following types of persons and families, reporting their expenditure to the decent
minimum basket, calculated by the normative method (Mihăilescu, 2012):
Based on the population structure in Romania, most families in our country
living in cities, 56.8% in urban and 43.2% in rural areas; half of families with
children have one child (54.5%) (http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci17640626-douazeci-statistici-care-nu-stiai-despre-familiile-din-romania-nivelul-lortrai.htm); families with more than four people were more numerous in urban than
in rural areas, while those formed from 5–6 people and several were higher in rural
areas. Most families do not have children (72.3%). Regarding couples with children,
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the most numerous are those with one child (15.1%) and those with two children
(9.7%). Only 1% has four or more than four children. Families with more than four
children are more numerous in rural areas (1.8% versus 0.4% in urban areas), while
families with one child are more numerous in urban areas (17.4% to 12%) (http://
www.romanialibera.ro/stil-de-viata/familie/radiografia-gospodariei-romanesti-cinee-capul-familiei-si-cati-copii-mai-facem-342362).
Figure 1
The dynamics of the real minimum and average wage, in the period October 1989 – July 2015
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Source: Author’s calculation, on data of Government Decision no.1091/2014 (Government Decision
no. 1091/2014, Monitorul Oficial 902/11 december 2014) and the monthly calculation of the average
wage in the economy NIS, (http://www.insse.ro/cms/ro/content/castiguri-salariale-din-1991-serie-lunara),
(Mihăilescu, 2012).

Single-parent with one, two or three dependent children
The revenues of different families with children receiving aid from the state
social insurance budget – see social aid legislation, Law 61/1993, republished in
2012 – could not keep pace with rising prices for products and services on the
market. This resulted in deterioration in the quality of life for families with children
in Romania. We present the actual amounts for guaranteed minimum income
(GMI) the number of people and support allowance family (Mărginean and
Precupeţu, (ed.), 2010).
Single-parent with one, two or three dependent children who have an
income consisting of a guaranteed minimum income, a minimum wage, an average
net salary in the economy and children’s allowances is positioned away from what
might be called a minimum basket for a decent life (Tables no. 4 to 6).

348

ADINA MIHĂILESCU

6
Table no. 4

Single-parent with one, two or three dependent children
Persons

Decent minimum
The difference
Income person/ family in
The difference between
basket in July 2015 between income
July 2015 (lei)
income and expenses (%)
(lei)
and expenses

One person
receiving
guaranteed
minimum
income

370

739

– 99.7% (would need
another 370 lei to cover
basic necessities)

– 369

Two persons,
parent with a
child

225 + 45 + 84 = 354

1 256

– 902

Three
persons,
parent with
two children

315 + 90 + 84 + 84 = 573

1 626

– 1 053

Four persons,
parent with
390 + 84 + 84 + 84 = 642
three children

1 995

- 1 353

– 254.8% (would
require 2.5 times the
income enjoyed decent
living for minimum
coverage)
– 183.8% (almost 2
times would need to
cover income enjoyed
decent minimum
basket)
- 210.7% (over 2 times
would need to cover
income enjoyed decent
minimum basket)
Table no. 5

Single-parent with one, two or three dependent children
Persons
One parent receiving
net minimum wage
employee at the level
of July 2015
Two persons in
which the second
person is a child,
who also has an
allowance
Three persons, the
second and the third
person are children

Income person/ family in
July 2015 (lei)
777

Decent minimum The difference
‘basket’ in July between income
2015 (lei )
and expenses
739

+38

777 + 84 = 861

1 256

– 395

777 + 84 + 84 = 945

1 626

–681

1 995

–966

Four people, the
second, the third and
777 + 84 + 84 + 84 = 1 029
the fourth person of
all are children

The difference
between income
and expenses (%)
+4.9% (lows covers
minimum of
necessities)
–45.9% (would
need a half from
the actual income
enjoyed decent
living minimum)
–72.1% (would
need a third from
actual income to
cover the decent
minimum ‘basket’)
–93.9% (would
need almost the
actual income for
basic needs)
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Table no. 6

Single-parent with one, two or three dependent children
Persons

Income person/ family
in July 2015 (lei)

One person employee
payed with the net
average wage on the
1 829
economy month July
2015
Two persons, one
employee payed with
the net average wage on
1.829 + 84 = 1 913
the economy month
July 2015 and one child
Three persons, one
employee payed with
the net average wage on
1.829 + 84 + 84 = 1 997
the economy month
July 2015 and two
children
Four persons, one
employee payed with
the net average wage on 1 829 + 84 + 84 + 84 =
the economy month
2 081
July 2015 and three
children

Decent minimum The difference
The difference
‘basket’ in July between income between income
2015 (lei)
and expenses and expenses (%)
739

+1.090

+59.6% (a surplus
of income)

1 .256

+657

+34.3%

1 626

+371

+18.6%

1 995

+86

+4.1%

In the case of the family where the parent is employee and he is paid with the
minimum net wage, and he has an increasing number of dependent children, their income
grows in direct proportion with their basic needs (an adult with a child –45.9%; –72.1%
adult with two children, an adult with three children has an income deficit of –94%).

The family with two parents, and one, two or three dependent
children (Tables no. 7–9)
Table no. 7
The family with two parents and one, two or three dependent children

Persons

Decent
The difference
Income person/ family in
minimum
The difference between
between income
July 2015 (lei)
‘basket’ in July
income and expenses
and expenses
2015 (lei)

Two persons (parents)
receiving guaranteed
225
minimum income
– with one child
315 + 84 = 399
– with two children
315 + 84 + 84 = 483
– with three children 315 + 84 + 84 + 84 = 567

1 403

–1 178

–5.2 or (a deficit of income)

1 919
2 286
2 693

–1 520
–1 803
–2 126

–3.8 or (a deficit of income)
–3.7 or (a deficit of income)
–3.8 or (a deficit of income)
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Parents with children have problems with social assistance to cover the
minimum standard of living, as shown in the table above (Table no. 7).

Family of employees
– One person, employee;
– Two persons, employee;
– Third person child, allowance contributing to the family budget;
– Fourth person, child also contributes to the allowance and;
– The fifth person in the family has child with allowance.
It’s difficult for the parents which are paid with the minimum wages to cover
the deficit for a decent minimum basket if they must support one or two children,
especially families with three children. It is noted in the table above as their income
is not satisfactory in meeting the needs decent minimum basket (from –17% to
–49%) (Table no. 8).
Table no. 8
The family of employees with one, two or three dependent children
Persons
One parent receiving net
minimum wage employee
at the level of July 2015
Two persons receiving net
minimum wage employee
at the level of July 2015
Three persons, two
parents receiving net
minimum wage employee
at the level of July 2015,
and one child
Four persons, two parents
receiving net minimum
wage employee at the
level of July 2015, and
two children
Two parents receiving net
minimum wage employee
at the level of July 2015,
and three children

Income person/
family in July
2015 (lei)

Decent minimum
‘basket’ in July
2015 (lei)

The difference
between income
and expenses

The difference
between income
and expenses

777

739

+38

+4.9%

1 554

1 403

+151

+9.7%

1 638

1 919

–281

–17.2%

1 722

2 286

–564

–32.8%

1 806

2 693

–887

–49.1%

These types of families have no problems to cover the minimum acceptable
standard of living per month (see Table no. 9).
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Table no. 9

Family of employees with one, two or three dependent children
Income person/
family in July
2015 (lei)

Persons
One person employee pays with
the net average wage on the
economy at the level of July 2015
Two person’s employee payed
with the net average wage on the
economy at the level of July 2015
Two person’s employee payed
with the net average wage on the
economy at the level of July 2015
with one child
Two person’s employee payed
with the net average wage on the
economy at the level of July 2015
with 2 children
Two person’s employee payed
with the net average wage on the
economy at the level of July 2015
with three children

Decent minimum The difference
The difference
‘basket’ in July between income between income
2015 (lei)
and expenses
and expenses

1 829

739

+ 1 090

+ 59.6%

3 658

1 403

+ 2 255

+ 63.2%

3 742

1 919

+ 1 823

+ 48.7%

3 826

2 286

+ 1 540

+ 40.3%

3 910

2 693

+ 1 217

+ 31.1%

A family of two pensioners net beneficiary of an average pension of state
social insurance or social security net two pensions, and if a minimum social
pension (see Table no. 10).
Table no. 10
The family of pensioners
Persons
One pensioner benefits of a
social minimum pension
One pensioner benefits of a
social average net pension
Two pensioners benefit by a
minimum social pension and
another by a social average
net pension
Two pensioners benefit of a
social average net pension

Income person/
family in April
2015 (lei)

Decent minimum
‘basket’ in April
2015 (lei)

350

768

–418

–119.4%

886

768

+118

+13.3%

886 + 350 = 1 236

1 459

–223

– 18.0%

886 + 886 = 1 772

1 459

+313

+17.7%

The difference
The difference
between income between income
and expenses
and expenses

The family with one pensioner with an income consisting of a minimum
pension of 350 lei is in a precarious economic situation, in April 2015. Practically,
he would need twice the same income to cover the basic needs.
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Family from urban area, with two average insurance pensions covers the
minimum decent ‘basket’ for two pensioners, in the month of April 2015.

CONCLUSIONS
1. A family consisting of a single parent with one, two or three children in
urban area is positioned away from what might be called a minimum ‘basket’ for a
decent life, especially families which beneficiate of social assistance.
2. The families from urban area, two adults, with one, two or three dependent
children, with an income consisting of two minimum salaries and allowances for
children are in an extremely difficult economic situation.
3. The family, from urban area, consisting of a pensioner with an income: a
minimum pension of 350 lei is in a precarious economic situation. On short and
medium term this family would need once more current income to cover the minimum
subsistence, and a quarter much more to cover the minimum standard of living.
4. In urban areas families with two pensioners have reached their standard of
minimum living in July 2015.
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M

area masă a gospodăriilor româneşti au realizat un consum
centrat pe satisfacerea trebuinţelor de bază. Nivelul preponderent
scăzut al veniturilor populaţiei nu a permis realizarea unor
economii în anii de creştere economică înainte de criză, ceea ce a determinat
degradarea accentuată a condiţiilor de viaţă pe timpul crizei, degradare cu mult
sub pragul consumului minim decent, aferent tuturor categoriilor de gospodării.
În acest studiu au analizat modificările apărute în peisajul veniturilor populaţiei
din România şi impactul creşterilor salariale şi de alocaţie a copilului asupra
nivelului de trai al populaţiei, după luna iulie 2015.
Cuvinte-cheie: grup vulnerabil, salariu mediu, salariu minim, alocaţie
copil, pensie, coşul de consum.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE „ALTFEL”⎢
GABRIELA NEAGU

D

in 2011, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a propus organizarea
unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare la nivelul
preuniversitar de învăţământ – „ coala altfel” – cu scopul de
a permite elevilor să-şi dezvolte cunoştinţele, abilităţile, deprinderile prin alte
tipuri de învăţare decât cele de la clasă (învăţământ formal) şi, în acelaşi timp,
să le permită valorificarea celor însuşite la orele de curs în situaţii concrete,
de viaţă. Acestea sunt şi ocaziile în care elevii pot fi implicaţi în acţiuni de
promovare, dezbatere pe diverse teme de interes pentru ei şi pentru societatea
sau comunitatea de care aparţin. Activităţile desfăşurate în această perioadă
nu sunt evaluate prin note sau calificative, însă obţinerea unui feedback din
partea elevilor şi cadrelor didactice este necesar. În articolul de faţă, vom
prezenta o analiză a unor activităţi desfăşurate de şi cu elevii din învăţământul
preuniversitar din diferite instituţii cu scopul nu doar de a evidenţia diversitatea
lor, ci mai ales de a înţelege modul în care elevi şi cadre didactice se
raportează la o serie de probleme, situaţii, acţiuni de interes pentru societate.
Cuvinte-cheie: calitatea vieţii, şcoala altfel, valori, programe educaţionale,
spaţiu european.

INTRODUCERE
Tipurile de activităţi desfăşurate în perioada în care elevii au prevăzut în
programa şcolară „ coala altfel” se caracterizează prin diversitate şi complexitate.
Diversitatea este dată atât de categoriile de activităţi pe care elevii le desfăşoară –
vizite la muzee, excursii, întâlniri cu reprezentanţi ai unor organizaţii, instituţii locale
sau centrale, participarea la dezbateri etc. – cât şi de modul în care sunt organizate:
dialog, documentare, concerte, proiecţii audiovideo etc. Complexitatea celor mai
multe activităţi este susţinută prin subiectele supuse dezbaterii şi analizei – valori,
cultură, drepturi şi responsabilităţi, protecţia mediului, conduita în trafic sau în caz
de incendii, înţelegerea structurii administrative/instituţionale naţionale şi europene
etc. Programul a fost primit cu entuziasm de către elevi, profesori, părinţi pentru că
au văzut în el o modalitate eficientă prin care şcoala poate deveni mai atractivă şi,
astfel, elevii vor obţine rezultate şcolare mai bune. Cu timpul, s-au constatat o serie
de aspecte negative care au diminuat din atractivitatea acestui tip de activitate:
Adresa de contact a autorului: Gabriela Neagu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail:
gabi.neagu@iccv.ro.
CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 4, 2015, p. 353–374
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costurile necesare desfăşurării unor activităţi extraşcolare trebuie acoperite de către
părinţi, o serie de acţiuni educaţionale (olimpiadele) sunt prevăzute tot în intervalul
alocat programului „Şcoala altfel”, motiv pentru care unii elevi nu pot participa la el,
desfăşurarea activităţilor presupune multă birocraţie (planuri, aprobări, adeverinţe),
nu există un sistem de evaluare a acestui tip de activităţi prin care elevii să poată fi
motivaţi să participe, să se implice.
Această perioadă este însă şi o ocazie favorabilă investigării şi analizei
opiniilor, percepţiilor elevilor şi cadrelor didactice cu privire la diferite activităţi,
evenimente, probleme care se manifestă în societatea, comunitatea în care trăiesc şi
care ne afectează direct sau indirect.
Pentru a investiga şi analiza percepţiile şi opiniile elevilor şi cadrelor
didactice pot fi utilizate metode diverse: chestionare, studii de caz, organizarea de
focus-grupuri etc. Fiecare metodă trebuie selectată şi adaptată nu doar tipului de
activitate desfăşurată de către elevi şi care este supusă procesului de evaluare, ci şi
caracteristicilor grupului care participă la acest proces. De asemenea, pentru
culegerea şi interpretarea datelor se impune luarea în considerare a tematicii şi
obiectivelor specifice fiecărei activităţi în parte, selecţia şi aplicarea acelor metode
considerate a fi cele mai potrivite pentru a obţine maximum de informaţii de la toţi
participanţii şi relevante pentru procesul de analiză. Pentru că sunt teme distincte şi
participanţi diferiţi, am considerat că fiecare temă trebuie să fie tratată separat. În
articolul de faţă vom prezenta o serie de activităţi desfăşurate în şcoli în intervalul
de timp alocat programului „Şcoala altfel”: tip de activitate, mod de realizare şi
organizare, opinii ale elevilor şi cadrelor didactice participante etc.

PROGRAME EDUCAŢIONALE EUROPENE
Ca parte a Uniunii Europene, instituţiile publice şi private din România au
stabilit colaborări, cooperări cu instituţii identice sau cu preocupări şi interese
apropiate din celelalte state membre. Scopul acestor contacte îl reprezintă, în
primul rând, dezvoltarea orizontului de cunoaştere al populaţiei privind cultura
(inclusiv cultura organizaţională), moduri şi stiluri de viaţă, istoria Uniunii Europene
în ansamblu, dar şi a statelor care o formează etc. Pentru a facilita contactul dintre
oameni, culturi, sisteme, organizaţii, autorităţile europene au utilizat ca principal
mijloc educaţia: organizarea unor programe educaţionale deschise elevilor şi
studenţilor din toate statele europene. În ultimii ani numeroşi elevi şi studenţi
români au participat la astfel de programe educaţionale prin care şi-au dezvoltat
competenţele şi şi-au extins aria de cunoştinţe.
Obiectivul pe care ni l-am propus a fost acela de a analiza modul în care au
perceput elevii aceste programe interculturale, interacademice, profesionale, de
dezvoltare personală. De asemenea, am fost interesaţi dacă implicarea în astfel de
programe educaţionale sunt apreciate ca având impact asupra situaţiei sociale,
educaţionale sau profesionale a participanţilor. Premisa de la care s-a plecat este
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aceea că, prin contactul cu alte stiluri de viaţă, moduri de lucru, cultură, valori,
populaţia – în cazul de faţă vorbim despre elevi şi cadre didactice – va fi în măsură să
realizeze comparaţii şi să transfere în modul ei de viaţă ceea ce este pozitiv, eficient
şi despre care a văzut concret cum acţionează în alte societăţi. Prin exemplul elevilor
şi al personalului didactic – formatori de opinie şi caractere – şi ceilalţi membri ai
societăţii noastre vor fi „contaminaţi” şi-şi vor îmbunătăţi comportamentul şi atitudinile
Pentru că o astfel de experienţă este una cu un puternic caracter personal, am
considerat că cea mai potrivită metodă de analiză este studiul de caz.

Descrierea cadrului metodologic
Studiul de caz este o metodă de culegere a datelor frecvent utilizată în
cercetarea de tip calitativ. În literatura de specialitate studiul de caz este definit atât
ca metodă de cercetare (Nicolescu, 1994), cât şi ca strategie de cercetare (Robson,
2002; Yin, 1989) prin care sunt investigate persoane, fapte, fenomene particulare
într-o formă mult aprofundată comparativ cu alte metode de cercetare. Studiul de
caz poate lua mai multe forme dat fiind faptul că, cel puţin teoretic, orice poate
deveni „un caz” de ineters pentru cercetător şi pentru societate: un fenomen, o
problemă sau un proces, o instituţie, o comunitate sau societatea în ansamblu, o
persoană sau un grup de persoane etc. În situaţia de faţă, avem de-a face cu un set
de studii de caz individuale în care ne vom concentra pe evidenţierea atât a
caracteristicilor comune, cât şi a celor specifice manifestate într-o situaţie dată
(elevi şi cadre didactice beneficiare de schimburi interacademice).
Această metodă presupune ca, în prima parte a desfăşurării sale, să fie
prezentate în ordine cronologică faptele ce urmează a fi analizate şi evaluate. În acest
sens am solicitat participanţilor să-şi facă o scurtă prezentare: nivel de educaţie, tip de
specializare, experienţă profesională, obiective profesionale şi şcolare etc. Aceste
aspecte ne vor sprijini în analiza diferenţelor de percepţie asupra experienţei trăite de
către participanţi. În a doua parte a studiului am solicitat descrierea motivaţiei care a
stat la baza deciziei de a se implica în schimburi interacademice, condiţiile necesare a
fi îndeplinite pentru a participa la un astfel de program etc. Selecţia participanţilor la
astfel de programe nu este una simplă, iar aspiranţii trebuie să facă dovadă nu doar de
competenţele profesionale sau de cunoaştere, necesare depăşirii testelor de selecţie.
Marea majoritate a selecţiilor se bazează şi pe investigarea intereselor, obiectivelor
perofesionale şi personale – scrisoarea de motivaţie este un document de selecţie
important –, iar candidaţii trebuie să convingă nu atât autorităţile administrative cât
mai ales instituţiile-gazdă că au într-adevăr o motivaţie puternică.
Destinaţia şi tipul programului la care au participat au fost următoarele teme pe
care le-am spus atenţiei participanţilor la studiile de caz. Programele intr-academice
includ toate statele membre UE, iar alegerea unuia dintre ele reprezintă o opţiune
personală, bazată pe preferinţe subiective, dar şi constrângeri obiective. Noi ne-am
propus să identificăm modul în care participanţii au reuşit să găsească un echilibru
între cele două. În finalul studiului am fost interesaţi dacă România, în general şi
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oraşul/judeţul sau instituţia de învăţământ în care-şi desfăşoară activitatea subiecţii
noştri pot fi interesante pentru alte instituţii de învăţământ din ţările în care ei şi-au
desfăşurat stagiile de pregătire.
Unul dintre cele mai cunoscute programe educaţionale europene, dar şi unul
care înregistrează în toate statele membre UE cei mai mulţi participanţi este
Programul Erasmus.
Programul Erasmus este parte a Programului Comunitar de Învăţare pe tot
Parcursul Vieţii şi unul dintre programele destinate cu prioritate educaţiei.
Programul Erasmus a avut mai multe etape de dezvoltare: lansat în 1987 ca
program de sprijinire a studenţilor în scopul efectuării unei perioade de studiu întro altă ţară europeană, din 1995 acesta devine o subcomponentă a programului
Socrates al Uniunii Europene. Din acest moment, Erasmus şi-a extins formele de
cooperare la toate nivelurile de învăţământ, implicând un număr cât mai mare de
instituţii partenere şi oferindu-le posibilitatea de a participa la diferite proiecte
transnaţionale şi de a valorifica în interes comun tehnologia informaţională. O altă
dimensiune importantă a acestui program o reprezintă faptul că participanţilor li se
recunoaşte perioada de studii efectuate într-o altă ţară membră a UE prin
echivalarea acestora în ţara de origine. De asemenea, se pune accent deosebit pe
activităţi destinate să îmbunătăţească programele şcolare la toate nivelurile de
învăţământ şi să dezvolte cursuri noi, inovatoare, prin colaborare transnaţională.
(Programul Erasmus, 2015). Acest program are mai multe componente prin care se
adresează atât cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul preuniversitar, cât şi
personalului didactic şi studenţilor din învăţământul superior şi postunivesitar.
Scopul principal al programului constă în dezvoltarea dimensiunii europene a
studiilor, indiferent de nivelul la care se desfăşoară. Pentru a-şi atinge obiectivele,
programul acoperă toate disciplinele şi domeniile de studiu.

Discuţii şi rezultate
Populaţia ţintă
Activităţile extracurriculare şi extraşcolare creează cadrul favorabil pentru a
împărtăşi cu ceilalţi – colegi, profesori, părinţi – experienţele de cunoaştere
pozitive pe care fiecare membru al comunităţii şcolare le-a trăit. Elevii, studenţii,
cadrele didactice care au participat la programe educaţionale europene sunt
încurajaţi să-şi expusă punctele de vedere, impresiile pentru a-i încuraja şi pe
ceilalţi să se implice la rândul lor, dar şi pentru a-i pregăti pe potenţialii candidaţi.
Unele instituţii de învăţământ au ales chiar să facă publice pe propriile site-uri
documente prin care participanţii descriu experienţa acumulată (de exemplu,
studenţii de la Academia Tehnică Militară1).
Cei care au ales să-şi descrie experienţele educaţionale, facilitate de implicarea
într-un program Erasmus, devenind „cazuri” în această activitate sunt 2 cadre
1

http://www.mta.ro/impresii-ale-participantilor-la-erasmus/.

5

ACTIVIT ŢI EDUCAŢIONALE „ALTFEL”

357

didactice şi patru elevi din învăţământul secundar (clasele IX–X). Explicaţia pentru
concentrarea participării la astfel de programe, la nivelul inferior al învăţământului
secundar, poate fi legată de faptul că elevii sunt încă în prima parte a liceului, au
mai mult timp pentru cultivarea pasiunilor comparativ cu elevii din ciclul superior
al nivelului secundar, care sunt mai concentraţi pe pregătirea pentru bacalaureat,
pentru admiterea în învăţământul superior. Fiind minori, elevii sunt însoţiţi în
programul de mobilitate de către cadrele didactice, iar acestea sunt de regulă cele
care i-au pregătit, i-au informat pe elevi cu privire la posibilitatea de a participa la
programul Erasmus.
Cadrele didactice – femei, cu o experienţă profesională de peste un deceniu
în sistemul de învăţământ – predau limbi străine (franceza sau engleza) în şcolile în
care îşi desfăşoară activitatea. În ceea ce-i priveşte pe elevi, deşi se caracterizează
prin vârste diferite şi învaţă în instituţii şcolare diferite etc., au în comun pasiunea
pentru limbile străine şi faptul că frecventează profiluri cu predare intensivă a
acestor discipline.

Factori motivaţionali
Toţi participanţii la studiul nostru au menţionat ca principală motivaţie
dorinţa de a se dezvolta din punctul de vedere al competenţelor profesionale sau
şcolare. Acest tip de motivaţie poate lua forme diverse: unii elevi au menţionat
interesul pentru a-şi dezvolta abilităţile de comunicare într-o limbă străină; alţii au
adăugat interesul pentru cultura, arta, istoria altor state membre UE. Pentru unii
elevi, dorinţa de a experimenta şi alte moduri de a-şi însuşi informaţii a fost un
motiv suficient de puternic pentru a se implica în acest tip de activitate, în timp ce
alţii au văzut în acest proiect şansa de a îmbina activităţile educaţionale, de
cunoaştere cu cele de timp liber (vizitarea oraşelor, a muzeelor).
„M-am hotărât să particip în acest proiect, deoarece am ştiut că era o experienţă şi o şansă
unică în viaţă şi pentru că acest proiect mă va ajuta să-mi dezvolt anumite abilităţi.
De asemenea, prin acest proiect am putut să-mi testez limitele să să-mi descopăr calităţi şi
defecte” (elev, clasa a X-a).
„Am fost motivată să particip la acest proiect, deoarece am avut unica oportunitate de a-mi
practica şi dezvolta cunoştinţele şi abilităţile de limbă engleză, de comunicare şi de
introducere pe piaţa muncii europene în domeniul de activitate de care sunt interesată şi
intenţionez să mă axez pe viitor” (elev, clasa a X-a).

Fiecare dintre participanţii la acest tip de program a parcurs un proces de
selecţie – de regulă, teste ce vizau abilităţile în comunicare într-o limbă străină – şi
apoi unul de natură administrativă (întocmirea dosarului, stabilirea de contacte cu
partenerii din celelalte state). Dacă personalul didactic a parcurs singur acest proces,
elevii au menţionat faptul că în demersurile lor au fost susţinuţi de către profesori.
„Am fost acceptată în urma susţinerii unor examene la limba engleză, interviu şi prezentare a
dosarului personal, în cadrul proiectului de mobilitate «Competenţe noi – Valoare adăugată»,
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Erasmus + 2014–2015 despre care am aflat prin intermediul doamnei profesoare de engleză.
Înainte de a pleca în mobilitate am fost pregătiţi de către doamnele profesoare de engleză”
(elev, clasa a X-a).

Programele interacademice au, după cum se observă, şi beneficii sau efecte
adiacente. În primul rând, întăresc legătura dintre cadrele didactice şi elevi, care,
în demersurile lor, urmăresc aceleaşi obiective, depun eforturi identice, se completează
reciproc pentru a obţine rezultate favorabile. În al doilea rând, elevii sunt familiarizaţi,
expuşi unei situaţii concurenţiale, unei competiţii în care li se solicită nu doar o bună
pregătire şcolară, ci şi să-şi definească şi să-şi organizeze foarte bine obiectivele
personale şi cele educaţionale. Aceste experienţe sunt în măsură să-i pregătească
mai bine pentru viitor pe elevi: vor învăţa să se organizeze mai bine, îi învaţă
valoarea cooperării, colaborării cu persoanele aflate pe alte trepte ierarhice decât
ei, îi ajută să înveţe să-şi susţină şi să-şi argumenteze opiniile nu doar verbal, ci şi
concret, prin fapte. Exerciţiul de pregătire a programului de mobilitate va putea fi
transferat apoi la nivelul celorlalte activităţi şcolare şi extraşcolare.

Opţiuni legate de tipul de stagiu
Programele europene în general, deci şi programul Erasmus, includ toate
statele membre UE. Opţiunea pentru un stat sau altul depinde şi de profilul
candidatului, dar şi de preferinţele sale personale, subiective.
„Am optat pentru un stagiu într-o ţară francofonă. CAVILAM de Vichy este capitala mondială
a profesorilor de franceză, care atrage colegi cu aceeaşi preocupare de pe toate continentele.
Prin urmare, este locul ideal pentru a practica limba lui Molière” (profesor).
„Am ales Marea Britania şi Franţa, pentru că cele două ţări au o lungă şi interesantă
istorie, importante obiective turistice, dar şi o cultură şi o mentalitate foarte dezvoltată”
(elev, clasa a XI-a).

Am constatat că toţi participanţii la studiul de caz au ales ţări puternic
dezvoltate, cu o istorie şi o tradiţie culturală foarte bogată: Marea Britanie, Franţa,
Germania, Austria. Unul dintre motivele care au stat la baza acestor opţiuni este,
fără îndoială, cunoaşterea limbii vorbite în aceste ţări – este firesc, în condiţiile în
care doreşti să-şi dezvolţi competenţele de comunicare în limba franceză, să alegi
ca ţară de detinaţie Franţa. Pe de altă parte, însă, aceste ţări au devenit cunoscute nu
doar în Europa, ci în întreaga lume ca fiind foarte performante în ceea ce priveşte
sistemul de învăţământ. Toate clasamentele referitoare la performanţele educaţionale
ale populaţiei de vârstă şcolară (evaluările PISA, TIMSS, PIRLS), precum şi unele
dintre cele mai renumite instituţii de învăţământ sunt legate de aceste ţări. Opţiunea
cadrelor didactice şi ale elevilor au avut în vedere şi aceste aspecte.
O astfel de experienţă poate avea însă şi efecte mai puţin favorabile pentru
societatea românească: expuşi unui mod de a învăţa diferit de cel practicat în
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România, familiarizaţi cu demersurile pe care trebuie să le întreprindă pentru a
studia într-o altă ţară europeană, elevii români au tendinţa de a opta pentru
continuarea studiilor – mai ales a celor superioare – în alte state. Aspectul negativ
al acestei decizii este dat de faptul că, dintre tinerii români plecaţi la studii în
străinătate, o pondere extrem de redusă se reîntoarce în ţară.

Specificul activităţii
Programul a avut în cazul tuturor participanţilor o durată maximă de două
săptămâni. În acest interval de timp, elevii şi cadrele didactice au desfăşurat atât
activităţi educaţionale – traduceri de texte, comunicare –, cât şi programe culturale,
de timp liber.
În timpul programului educaţional participanţii români s-au familiarizat cu
modul de lucru al colegilor din statele-gazdă: munca în echipă, program intensiv de
lucru de 6–7 ore pe zi, lucrul cu echipamente didactice performante, activităţi
desfăşurate sub îndrumarea unui personal didactic, altul decât cel de la şcolile de
care aparţin etc. Evident că aceasta a însemnat şi familiarizarea cu alte tipuri de
metode de învăţare – evaluare diferite de cele practicate la orele de curs din ţară.
„Programul de lucru a constat în ajungerea la ADC College la ora 9, apoi plecarea avea loc
pe la ora 3–4 după-amiază. Am reuşit să ducem la bun sfârşit traducerea primei jumătăţi a
manualului, ca apoi în mai 2015 o altă echipă va veni să termine cealaltă jumătate” (elev,
clasa a X-a).

Perioada petrecută în ţara de destinaţie a însemnat pentru toţi participanţii un
mod eficient de a cunoaşte cultura, tradiţia, valorile, istoria altor state membre.
„Cea mai memorabilă activitate a fost cea în care fiecare ţară participantă a fost provocată
să prezinte pe scurt tradiţii, obiceiuri şi câteva date istorice” (elev, clasa a X-a).

Unii participanţi la acest tip de program au fost primiţi în familii din ţara de
destinaţie. Acest fapt le-a permis participanţilor români să intre în contact direct cu
modul şi stilul de viaţă al populaţiei din ţara de destinaţie.
„Am fost expuşi la un nou mediu de viaţă şi la o altă cultură. Simţeam o uşurinţă de
comunicare cu cei din jur încât nu puteam crede că oamenii pot fi atât de deschişi faţă de tine,
chiar dacă nu au habar cine eşti. Am observat extraordinar de multe lucruri în Londra, care
în ţara noastră ar părea ieşite din comun, de la stilul de îmbrăcăminte şi frizuri până la
obiceiuri” (elev, clasa a X-a).

De asemenea, faptul că au avut timpul, dar mai ales interesul de lua parte şi la
alte activităţi culturale le-a îmbogăţit orizontul de cunoaştere şi modul de a se
raporta la ceilalţi. Elevii şi cadrele didactice participante la programele de
mobilitate au şansa de a trăi multiculturalismul în timp real.
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România în programul Erasmus
Experienţa culturală şi educaţională le permite participanţilor la astfel de
programe să fie în măsură să aprecieze dacă ţara lor, localitatea în care trăiesc,
şcoala în care învaţă pot deveni, la rândul lor, gazde ale unor astfel de proiecte şi
pot oferi participanţilor din alte state experienţe pozitive. Toţi participanţii la
studiul nostru şi-au exprimat opinia că şi România, localitatea lor de domiciliu sau
orice altă localitatea din ţară, precum şi şcoala lor pot deveni centre de interes
pentru tinerii din alte state membre UE şi pentru cadrele didactice din şcolile din
UE. De altfel, opiniile pozitive ale elevilor şi cadrelor didactice participante la
studiul nostru sunt susţinute de numărul mare de tineri din celelalte state membre
UE care vin în fiecare an prin programul Erasmus să studieze la noi în ţară.
Programele de tip Erasmus sunt un mod foarte eficient prin care tineri şi
adulţi, oameni cu preocupări şi interese educaţionale, profesionale, culturale
diferite pot să experimenteze situaţii noi care să le dezvolte nivelul de cultură,
toleranţa, capacitatea de comunicare etc. Eficacitatea programului este cu atât mai
mare cu cât se adresează tinerilor aflaţi în plin proces de formare.

PERCEPŢIA DESPRE SINE ŞI DESPRE CELĂLALT
Una dintre caracteristicile societăţii moderne o reprezintă lipsa comunicării
directe între membrii ei, fie că vorbim despre membrii unei familii, unei comunităţi
sau despre societate în ansamblu. În lipsa comunicării, indivizi aparţinând unor
generaţii diferite, comunităţi şi/sau societăţi diferite sfârşesc prin a nu se cunoaşte,
a nu se înţelege în special pentru că nu-şi înţeleg şi apreciază valorile, principiile de
viaţă, tradiţiile şi obiceiurile etc. Prin această activitate s-a urmărit facilitarea
cunoaşterii dintre membrii societăţii noastre, dar şi cunoaşterea, înţelegerea altor
societăţi europene. De asemenea, activitatea susţine crearea unui spaţiu comun de
interacţiune între generaţii, între culturi, între state prin care să se stimuleze
comunicarea, cunoaşterea, să se încurajeze respectul şi înţelegerea între generaţii,
între ţări prin promovarea şi consolidarea unor valori precum demnitatea fiinţei
umane, diversitatea, munca, moştenirea culturală etc.

Descrierea cadrului metodologic
Pentru realizarea acestei activităţi am utilizat ca metodă de culegere a datelor
chestionarul cu întrebări închise, urmărind identificarea opiniilor unui grup de
indivizi ce constituie populaţia ţintă a cercetării. Chestionarul este una dintre cele
mai utilizate metode de cercetare–evaluare şi, în consecinţă, şi definiţiile pe care
le-a primit sunt multiple. O definiţie elaborată aparţine sociologului român
Septimiu Chelcea: „chestionarul de cercetare reprezintă o tehnică şi, corespunzător,
un instrument de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise şi,
eventual, imagini grafice, ordonate logic şi psihologic, care, prin administrarea de
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către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, determină din partea persoanelor
anchetate răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris” (Chelcea, 1998: 180).
În activitatea desfăşurată de către noi am respectat toate etapele pe care le
implică ancheta pe bază de chestionar: stabilirea temei şi a obiectivelor, stabilirea
metodologiei de lucru, elaborarea şi pretestarea instrumentului, culegerea datelor,
analiza datelor şi realizarea raportului de analiză.
Populaţia ţintă a analizei noastre o constituie elevii din învăţământul
secundar. Acest aspect ne permite, pe de o parte, să analizăm modul în care sunt
formaţi tinerii – în cadrul propriilor familii –, dar şi prin educaţie, iar, pe de altă
parte, să identificăm modul în care se vor raporta pe viitor la un set de valori. În
cazul de faţă nu avem de-a face cu o populaţie reprezentativă la nivel naţional sau
la nivelul unor segmente (populaţia elevilor din învăţământul preuniversitar, de
exemplu), astfel că rezultatele obţinute nu pot fi generalizate. Analiza noastră
permite însă identificarea unor tendinţe, orientări de valoare în rândul tinerilor. Dat
fiind numărul restrâns de participanţi la activitate, chestionarul a fost distribuit
tuturor elevilor care au dorit să-şi exprime opiniile cu privire la tema propusă, iar
aceştia l-au completat singuri (autoadministrare).

Discuţii şi rezultate
Prima parte a chestionarului include întrebări prin care vom stabili caracteristicile
sociodemografice ale respondenţilor. Rezultatul analizei acestor date ne relevă faptul
că populaţia ţintă este formată din 30 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16–18 ani
(elevi din clasele X–XII), dintre care opt sunt băieţi şi 22 de respondenţi sunt fete.
În ceea ce priveşte specializare frecventată, am constatat că 28 dintre elevi sunt la clase
cu profilul uman şi doar doi la profilul real. Pentru a realiza însă o comparaţie între
răspunsurile elevilor am grupat chestionarele în funcţie de instituţiile de învăţământ
şi am identificat două grupe de elevi: Grupul 1 (14 chestionare) aparţinând unei
instituţii de învăţământ, format în totalitate din fete şi Grupul 2 (16 chestionare)
format din opt fete şi opt băieţi.
Pentru a avea o imagine mai detaliată a respondenţilor, am inclus în
chestionar şi întrebări referitoare la percepţia pe care o au elevii asupra instituţiei
de învăţământ în general şi asupra clasei din care fac parte. Analiza răspunsurilor
date de elevi ne relevă faptul că marea lor majoritate (28 de elevi din 30) sunt de
părere că frecventează o instituţie de învăţământ poziţionată între primele trei din
judeţ, iar 25 dintre susţin că fac parte din cele mai bune clase ale liceului pe care-l
frecventează. Aceste informaţii furnizate de către elevi ne indică faptul că, avem
de-a face cu tineri bine pregătiţi, informaţi asupra vieţii sociale, cu rezultate
şcolare bune şi foarte bune. Participarea la activitatea noastră a fost opţională,
însă faptul că au fost de acord să răspundă la întrebări considerăm că reprezintă
un semnal că sunt interesaţi de ceea ce se întâmplă în jurul lor şi manifestă
dorinţa de implicare.
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Pentru a facilita analiza datelor, am grupat întrebările din chestionar în două mari
categorii: percepţiile tinerilor asupra diferenţelor/ asemănărilor intergeneraţionale
şi percepţiile asupra diferenţelor/ asemănărilor cu celelalte state membre UE.
Dialogul – sau mai bine zis, posibilitatea ca acesta să aibă loc – presupune
raportarea la un set comun de valori, principii, norme. Acestea din urmă nu sunt
specifice unei anumite categorii de vârstă sau sex, ci întregii societăţi. Dacă ne
raportăm la societatea românească, studiile realizate până în momentul de faţă, în
special cele care au la bază cercetări relevante atât la nivel naţional, cât şi la nivel
european (European Values Survey), ne indică faptul că România ocupă o poziţie
periferică în comparaţie cu celelalte state UE. Mai exact, pe intervalul modernitate –
tradiţionalism, România se relevă ca o societatea puternic tradiţionalistă în care
populaţia este orientată mai degrabă spre aderarea la o serie de nevoi, valori de bază
(religia, familia) decât spre cele de natură superioară (educaţia, prietenia). Procesul de
socializare – modul în care indivizilor li se transmite un set de valori, principii, norme,
în care aceştia îşi organizează priorităţile, preferinţele – depinde şi de condiţiile
socioeconomice şi politice. Tinerii români (în special cei cu vârsta de peste 15–16 ani)
au fost, în marea lor majoritate, socializaţi în cadrul unor familii formate din persoane
care s-au dezvoltat într-un mediu socioeconomic, politic ce limita exprimarea liberă,
afirmarea personalităţii, care au trăit în condiţii economice extrem de restrictive.
Există însă şanse mari ca tinerii de azi, care trăiesc într-un cu totul alt mediu
socioeconomic, care au posibilitatea să călătorească liber în toată lumea, să-şi dezvolte
noi atitudini, valori, principii pe care să le aplice în viaţa de zi cu zi şi să le transmită
apoi generaţiilor următoare. Ceea ce vor transmite tinerii de astăzi generaţiilor care
vor urma depinde însă şi de ceea ce primesc ei de la părinţii lor, în prezent.

Valori tradiţionale versus valori moderne
Valorile, principiile, normele sunt foarte dificil de observat în mod direct, însă
pot fi identificate prin opiniile pe care le au oamenii cu privire la un aspect sau altul
al societăţii, prin modul în care reacţionează etc. Ele devin „criterii pe baza cărora
oamenii şi colectivităţile fac distincţia dintre bine şi rău, dintre frumos şi urât, dintre
dezirabil şi indezirabil” (Ester şi alţii, 1994, apud Voicu şi Voicu, 2007: 9).
În literatura de specialitate vorbim despre valori tradiţionale şi valori
moderne, fapt care ne-a determinat să includem în chestionarul nostru ambele
categorii şi să ne propunem să identificăm care dintre ele sunt prioritare pentru
tinerii de azi şi care cred ei că au fost prioritare pentru generaţiile trecute.
În chestionarul aplicat tinerilor am considerat ca valori tradiţionale familia,
religia, sănătatea, locuinţa, iar ca valori moderne – munca, prietenii, educaţia, banii. În
prezentarea rezultatelor vom face referire la numărul total al respondenţilor.
Observăm că la nivelul ambelor grupuri de elevi (Tabelul nr. 1), valorile
tradiţionale ocupă un loc important. Prioritare sunt, pentru majoritatea respondenţilor,
familia şi sănătatea. Dacă diferenţele dintre cele două grupuri sunt redusă, cele care se
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constată între tipurile de valori tradiţionale sunt foarte mari: religia şi locuinţa ocupă
poziţii de bază, semn că tinerii români nu mai sunt atât de legaţi de tradiţional, însă este
foarte adevărat că sunt şi la vârsta la care se află încă în grija familiei.
Tabelul nr. 1
Importanţa valorilor tradiţionale pentru elevi
foarte
important

destul de
important

puţin
important

deloc
important

Grup 1
familia
religia
sănătatea
locuinţa

12
5
13
7

2
5
0
3

0
4
1
4

0
0
0
0

Grup 2
familia
religia
sănătatea
locuinţa

13
3
16
12

3
9
0
4

0
2
0
0

0
2
0
0

Deşi diferenţele dintre cele două tipuri de valori nu sunt mari, cele moderne
tind, totuşi, să câştige teren în rândul tinerilor: educaţia, munca, prietenii sunt printre
primele opţiuni importante pentru populaţia investigată de noi (Tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2
Importanţa valorilor moderne pentru elevi
foarte
important

destul de
important

puţin
important

deloc
important

Grup 1
munca
prietenii
educaţia
banii

8
5
9
4

6
9
5
8

0
0
0
2

0
0
0
0

Grup 2
munca
prietenii
educaţia
banii

4
9
11
7

12
5
2
7

0
2
3
2

0
0
0
0

Comparaţii intergeneraţionale
Formarea unei concepţii despre viaţă se realizează, în primul rând, în familia
de origine şi este apoi completată de către şcoală. Modul în care tinerii se
raportează la anumite aspecte importante pentru viaţa lor relevă şi dominanţa în
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formarea lor: familia sau şcoala. Ceea ce ştiu tinerii despre trecut provine din
discuţiile avute cu părinţii, din modul în care aceştia se raportează la realitatea
prezentă, dar şi din lecţiile de istorie, educaţie civică de la şcoală. Familia are
tendinţa de a fi mai subiectivă în prezentarea situaţiei, însă şcoala are datoria de a fi
obiectivă. Mai mult, activităţile extraşcolare şi extracurriculare sunt o modalitate de
a pune în discuţie modelele transmise/însuşite în familie cu cele promovate prin
şcoală şi de a înţelege şi tolera diferenţele dintre ele dar şi dintre oameni.
Tipul de valori la care se raportează tinerii, informaţiile pe care le-au
acumulat prin şcoală, dar şi din familie duc la percepţii diferite asupra a ceea ce-i
caracterizează pe ei şi pe antecesorii lor. Am fost interesaţi de părerea elevilor
vizavi de ce anume cred ei că li se transmitea tinerilor din generaţiile trecute în
interiorul familiei – socializarea primară – şi ce anume li se transmite tinerilor de
astăzi. Observăm că elevii care au răspuns chestionarului nostru consideră că tinerii
din generaţiile trecute erau orientaţi într-o mai mare măsură spre conformism: să
respectă regulile, să fie harnici şi politicoşi (Tabelul nr. 3). Din punctul lor de
vedere, generaţiile de astăzi sunt învăţate în primul rând să fie independente, să se
implice şi să manifeste sociabilitate. Există însă şi aspecte comune: şi părinţii
tinerilor din trecut şi cei ai tinerilor de astăzi pun accent pe educaţie şi pe
dezvoltarea capacităţii de asumare a responsabilităţii. Rezultatele studiului nostru,
deşi nu pot fi extrapolate la nivelul întregii populaţii de tineri din România, ne
relevă însă faptul că există şanse ca generaţiile care vor urma să fie mai active, să
valorifice într-o mare măsură posibilităţile de dezvoltare socială şi personală pe
care le oferă viaţa într-o societate deschisă, democratică.
Tabelul nr. 3
Percepţia asupra copiilor de ieri şi de azi
Generaţiile
trecute
+
–
+
+
–
–
+
–
–
+

să fie politicoşi
să fie independenţi
să fie harnici
să respecte regulile
să se implice în activităţi sociale, ale comunităţii, şcolii
să-i ajute pe cei în nevoie
să înveţe pentru a obţine rezultate şcolare bune
să comunice, să fie sociabili
să ia decizii singuri
să-şi asume responsabilitatea faptelor pe care le fac

Generaţiile
prezente
–
+
–
–
+
+
+
+
+
+

Atunci când sunt puşi în situaţia de a-şi caracteriza părinţii din perspectiva
normelor şi situaţiilor în funcţie de care s-au condus în viaţă sau le-au marcat
existenţa şi comparativ cu cele care-i conduc pe ei, elevii sunt de părere, în marea
lor majoritate, că generaţiile trecute au fost mult mai stresate de viaţa de zi cu zi,
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mult mai atente, mai chibzuite cu resursele financiare şi mai preocupate de familie.
(Tabel nr. 4).
Tabelul nr. 4
Părinţi şi copii*
Grup 1
Grup 2
8
mai competitive
5
6
mai cooperante
10
11
mai stresate
10
3
mai implicate social
3
2
mai preocupate de cariera profesională
5
10
mai chibzuite cu banii, bunurile
13
5
mai orientate către a investi
4
12
mai preocupate de familie
13
* am selectat doar răspunsurile „de acord” la întrebarea „Sunteţi de părere că faţă de generaţiile
din prezent (generaţia d-voastră), generaţiile din trecut (generaţia părinţilor d-voastră) erau”.

Toate aceste diferenţe dintre generaţii sunt determinate de anumiţi factori:
sociali, economici, politici etc., fapt care ne-a determinat să verificăm dacă tinerii
investigaţi de noi sunt de acord cu această afirmaţie şi care, din punctul lor de
vedere, sunt factorii care au avut un impact mai puternic asupra schimbărilor
intervenit la nivelul generaţiilor. Pentru aceasta, am propus elevilor o listă în care
am inclus atât factori care se manifestă independent de voinţa sau dorinţa
populaţiei, cât şi factori care depind de individ.
Tabelul nr. 5
Factori care au contribuit la diferenţe între generaţii
(răspunsuri cumulate pentru ambele grupuri)

criza economică
schimbarea mentalităţii oamenilor
globalizarea
schimbarea regimului politic şi
economic în 1989
faptul că oamenii pot acum călători
oriunde doresc, în orice ţară
stresul, grijile
sărăcia
lipsa educaţiei
inegalităţile dintre membrii societăţii
modul de a acţiona al instituţiilor
statului

a contribuit
foarte
mult
7
26
16

a contribuit
în mare
măsură
11
1
12

a contribuit
în mică
măsură
8
1
0

nu a
contribuit
deloc
2
0
0

29

12

1

0

14

11

4

0

9
10
8
11

13
9
15
11

6
8
2
6

0
0
2
0

13

12

1

1
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Potrivit tinerilor (Tabelul nr. 5), diferenţele dintre generaţii au fost determinate
într-o mai mare măsură de factori exteriori individului (schimbarea regimului politic, a
mentalităţilor) şi într-o mai mică măsură sau deloc de factori interni (stres, educaţie).

Valori naţionale versus valori europene
Dacă între generaţiile de români sunt diferenţe importante în ceea ce priveşte
valorile, principiile, normele după care ne conducem, cât de diferiţi sau asemănători
sunt membrii societăţii noastre faţă de celelalte societăţi ale UE?
Tabelul nr. 6
Noi şi ceilalţi *
Ne asemănăm
8
3
19
15
7
15
22
18
2
* răspunsuri cumulate.

nivel de educaţie şi cultură
respect faţă de valori, istorie, trecut
relaţiile cu membrii familiei
relaţiile cu ceilalţi membri ai societăţii
corectitudine
democraţie
acces la informaţie
respectarea drepturilor omului
protejarea mediului înconjurător

Ne deosebim
21
26
10
14
22
14
7
11
27

Pe ansamblu, observăm că elevii sunt de părere că există mai multe diferenţe
între noi şi ceilalţi (ne-am referit în primul rând la societatea europeană în
ansamblu) (Tabelul nr.6). În ceea ce ne priveşte, acumulăm mai multe puncte la
capitolul relaţii între membrii familiei, democraţie şi respectarea drepturilor
omului. Pierdem însă foarte mult în faţa celorlalţi la capitolul respect faţă de trecut,
istorie, protejarea mediului, corectitudine şi educaţie. Faptul că avem acces la
informaţie poate fi o sursă favorabilă învăţării şi atingerii aceluiaş nivel considerat
a fi specific celorlalte societăţi europene.
Tinerii care au răspuns chestionarului nostru sunt de părere că există
diferenţe importante la nivel intrageneraţional, dar şi între membrii societăţii
noastre şi cei ai altor state UE. Diferenţele între societăţi sunt mult mai accentuate
potrivit rezultatelor obţinute prin analiza datelor decât cele care se manifestă în
interiorul societăţii. Partea pozitivă, relevată de datele noastre, constă în aceea că
atitudinile, valorile, principiile după care se conduc tinerii de astăzi sunt mai
apropiate de cele specifice societăţilor europene dezvoltate, fapt care ne va permite
ca în timp să ne apropiem şi mai mult de acestea.

RELAŢIA DINTRE EDUCAŢIE ŞI CALITATEA VIEŢII
În termeni generali, calitatea vieţii este definită ca „ansamblul elementelor
care se referă la situaţia fizică, economică, socială, culturală, politică, de sănătate
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etc., în care trăiesc oamenii, conţinutul şi natura activităţilor pe care le desfăşoară,
caracteristicile relaţiilor şi proceselor sociale la care participă, bunurile şi serviciile
la care au acces, modelele de consum adoptate, modul şi stilul de viaţă, evaluarea
împrejurărilor şi rezultatele activităţilor care corespund aşteptărilor populaţiei,
precum şi stările subiective de satisfacţie/insatisfacţie, fericire, frustrare etc.”
(Mărginean şi Bălaşa, 2002: 33). După cum o arată şi definiţia, domeniul calităţii
vieţii include şi serviciile la care au acces membrii societăţii – cum este educaţia –,
dar şi percepţiile pe care le au oamenii asupra calităţii şi accesibilităţii serviciilor.
Relaţia dintre educaţie şi calitatea vieţii este una directă: pentru ca populaţia
unei ţări să aibă o viaţă de calitate este nevoie de creşterea nivelului de educaţie
însă, pentru ca oamenii să rămână cât mai mult timp în şcoală trebuie să se bucure
de un nivel ridicat al condiţiilor de viaţă. Mai exact, un nivel înalt de educaţie
facilitează accesul la locuri de muncă, ceea ce înseamnă obţinerea unor venituri,
contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor atât la nivelul familiei (relaţiile dintre părinţi,
dintre aceştia şi copii), cât şi ca efect asupra stării de sănătate a indivizilor (fiind
mai educaţi, oamenii au un mod de viaţă mai sănătos) etc. Oamenii educaţi înţeleg
importanţa şcolii pentru viaţă şi-şi vor susţine copiii – au şi resurse pentru atingerea
acestui obiectiv – să rămână cât mai mult timp în şcoală.

Cadru teoretic şi metodologic
Analiza relaţiei dintre calitatea vieţii şi educaţie poate fi realizată atât din
perspectiva datelor obiective, de tip cantitativ – date obţinute prin desfăşurarea unor
cercetări pe eşantioane reprezentative la nivel naţionale –, cât şi din perspective unor
date de tip calitativ (date obţinute prin organizarea unor focus-grupuri, interviuri
directe semistructurate etc.) cu diverse categorii de populaţie. Pentru a înţelege mai
bine relaţia dintre calitatea vieţii şi educaţie este ideal ca analiza să includă ambele
categorii de date: datele cantitative, cu un grad ridicat de generalitate permit
identificarea opiniilor, percepţiilor întregii societăţi, în timp ce datele subiective
contribuie la o descriere mult mai subtilă a proceselor, relaţiilor studiate. În cadrul
activităţii desfăşurate s-a optat pentru o analiză din perspectiva percepţiilor populaţiei.

Puncte de vedere ale personalului didactic faţă de relaţia dintre
educaţie şi calitatea vieţii
O analiză în profunzime a ceea ce cred oamenii despre educaţie este posibilă
prin intermediul cercetărilor de tip calitativ. Mai mult, în cazul de faţă am fost
interesaţi de opiniile celor care sunt direct implicaţi în sistem şi îl cunosc mai bine
decât alte categorii de populaţie: cadrele didactice.
În acest sens am realizat un focus-grup cu cadre didactice de la o instituţie de
învăţământ secundar. Ca principale caracteristici ale instituţiei de învăţământ în
care am realizat focus-grupul, trebuie menţionate faptul că acoperă toate nivelurile
de învăţământ: de la învăţământul primar (clase pregătitoare) până la ultima clasă
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de liceu – clasa a XII-a; populaţia şcolară are un grad foarte mare de heterogenitate
din punct de vedere al mediului sociofamilial, economic de provenienţă; rezultatele
şcolare obţinute la testele naţionale (testele de capacitate, bacalaureatul) o situează
printre primele cinci instituţii din judeţ.
Cadrele didactice care au participat la focus-grup sunt în marea lor majoritate
profesori pentru învăţământul primar şi care au o experienţă profesională de cel
puţin 10 ani în sistem. Opinia lor privind relaţia dintre educaţie şi calitatea vieţii se
bazează pe această experienţă, dar şi pe o bună cunoaştere a sistemului de
învăţământ din interior. Unele dintre cadrele didactice care au participat la cercetarea
noastră au o experienţă bogată şi în calitate de inspectori şcolari, ceea ce le-a
permis accesul frecvent în multe instituţii de învăţământ din judeţ, familiarizarea cu
dimensiunea birocratică a sistemului educaţional şi cunoaşterea stării de spirit a
personalului didactic din judeţ. Contactul cu alte instituţii de învăţământ, cu
populaţii şcolare diverse, implicarea în procese de evaluare atât de natură
instituţională, cât şi a nivelului de pregătire a elevilor şi personalului didactic, le
permite să realizeze analize şi comparaţii pertinente şi obiective.
Gradul de satisfacţie, dar mai ales de insatisfacţie al cadrelor didactice
participante la focus-grup este legat nu atât de caracteristicile populaţiei şcolare, de
condiţiile de învăţare puse la dispoziţie de instituţia în care lucrează, cât mai ales
de deciziile administrative luate de către autorităţile responsabile în domeniu – în
principal de ministerul de resort. Pentru a obţine rezultate în orice domeniu de
activitate este nevoie de continuitate, ori, din punctul de vedere al personalului
didactic participant la focus-grup, sistemul de învăţământ din România nu se
caracterizează prin acest lucru.
„Schimbările frecvente... fără a se ţine cont de multe ori de părerea cadrelor didactice...
afectează continuitatea în educaţie” (profesor, clasa I).

Chiar dacă, susţin unele cadre didactice, există diferite mijlaoce prin care îşi
pot exprima opinia (forumuri de discuţie, simpozioane ale cadrelor didactice,
cercuri metodice, jurnale specializate în problematica educaţiei etc.) şi pe care le
utilizează frecvent, cadrele didactice participante la focus-grup susţin că, rareori,
opiniile exprimate de ei sunt luate în calcul de către autorităţile centrale. Din
punctul de vedere al cadrelor didactice cu care am discutat, există o problemă gravă
de comunicare la nivelul sistemului de învăţământ între personalul didactic,
inspectorate şcolare şi minister. Aceste dificultăţi de comunicare au impact direct
asupra calităţii şi accesibilităţii educaţiei.
„Există o problemă de comunicare şi organizare la nivelul Ministerului... ne-am trezit pur şi
simplu cu o nouă curriculă” (profesor, clasa a III-a).

Astfel, schimbările implică deseori modificări la nivelul conţinutului
învăţământului: manuale, modalităţi de predare – învăţare – evaluare, programa
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şcolară etc. Aceste modificări ar fi bine venite în opinia cadrelor didactice, dacă
s-ar ţine cont de specificul instituţiilor de învăţământ, de posibilităţile elevilor şi ale
părinţilor etc.
„Afectează predarea şi învăţarea...eu după o lună de zile nu mi-am intrat în ritm” (profesor,
clasa a III-a).
„Nu avem manuale...trebuie să lucrăm de pe ceva...la clasa I...dezvoltare personală...nu avem
manual” (profesor, clasa I).

Pe lângă lipsa manualelor pentru anumite discipline, cadrele didactice susţin că
şi cele care le-au fost înmânate fie conţin greşeli, fie nu respectă principiile
pedagogice privind organizarea conţinutului învăţământului. Datorită acestor aspecte,
calitatea învăţământului şi accesibilitatea au de suferit. Pe de o parte, lipsa
manualelor îi obligă pe părinţi să le achiziţioneze din librării sau să acopere costurile
cu xeroxarea lor. În cazul în care nu dispun de resursele financiare necesare, copiii
vor avea de suferit: acces limitat la informaţie, sentimente de frustrare în raport cu
colegii care dispun de manuale etc. Pe de altă parte, cadrele didactice atrag atenţia şi
asupra unui alt efect negativ: la nivelul instituţiilor de învăţământ unde majoritară
este populaţia şcolară defavorizată, există tendinţa ca procesul educaţional să fie
foarte diferit faţă de ceea ce se stabileşte prin obiectivele la nivel de sistem.
Convingerea că elevii nu fac faţă solicitărilor sunt în măsură să afecteze procesul
instructiv-educativ şi pentru că personalul didactic are tendinţa de a-şi modela
practicile pedagogice în funcţie de nivelul intelectual presupus al elevilor. Este
concluzia unor cercetări la nivelul a diferite sisteme de învăţământ: „curriculum real”
este rezultatul negocierilor dintre cadrele didactice şi elevi (Dumay, 2004: 17; DurruBellat, 2003: 59). În această negociere, caracteristicile elevilor joacă un rol foarte
important: „curriculum real” tinde să fie mult mai apropiat de cel prevăzut în
documentele şcolare dacă elevii provin din medii socioeconomice, familiale,
culturale favorizate şi mult mai îndepărtat dacă elevii provin predominant din medii
defavorizate. Astfel, considerarea unor categorii de elevi – cei defavorizaţi
socioeconomic, cultural, familial – ca având o capacitate limitată de a-şi însuşi un
conţinut apreciat ca având un grad ridicat de dificultate le determină pe cadrele
didactice să „relaxeze” activitatea de predare-învăţare.
Pe termen lung, aceste decizii ale personalului didactic accentuează nu doar
diferenţele dintre elevi în ceea ce priveşte originea lor socioeconomică, familială, ci
conduc şi la trasee educaţionale diferite: elevi care vor deţine mai multe competenţe,
cunoştinţe şi care îşi vor continua şcolarizarea până la cel mai înalt nivel şi elevi care
vor abandona şcoala. Cei care se vor retrage prematur din sistem vor avea mari
dificultăţi de a se integra profesional. Referindu-ne la relaţia dintre educaţie şi
calitatea vieţii constatăm că instabilitatea de la nivelul sistemului de învăţământ
acţionează în mod negativ: induce diferenţe între şcoli, între elevi permiţându-le
unora să-şi continue şcoala şi să-şi crească şansele de a avea o ocupaţie, un venit, iar
pe alţii îi trimit în zona de excluziune, marginalizare socioprofesională.
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În fiecare societate există „şcoli favorizate” şi „şcoli dificile” – situarea într-o
categorie sau alta depinde de caracteristicile publicului şcolar, de dotarea tehnicomaterială, de capacitatea managerială a directorului de şcoală etc. – fapt care se
traduce prin existenţa a două tipuri de profesii „cadre didactice favorizate” şi
„cadre didactice defavorizate” (Maroy, 2005: 16). În sistemul de învăţământ din
România aceste diferenţe dintre şcoli sunt accentuate, iar numărul „şcolilor
defavorizate” are tendinţa de a-l domina pe cel al „şcolilor favorizate”.
Cadrele didactice au tendinţa de a părăsi o instituţie de învăţământ căreia i s-a
pus eticheta de „şcoală defavorizată” atât din cauza condiţiilor mai dificile în care
trebuie să-şi desfăşoare activitatea, cât şi din teama de a nu fi etichetat asemeni
şcolii. Din acest motiv, rareori şcolile care funcţionează în comunităţi sărace, cu o
rată ridicată a minorităţilor etnice, reuşesc să-şi păstreze fie şi pe durata unui singur
an şcolar aceeaşi componenţă a corpului profesoral. Astfel, instabilitatea de la nivel
socioeconomic, de la nivelul sistemului de învăţământ se transferă direct la clasă cu
impact pe termen lung asupra pregătirii elevilor.
În ceea ce-i priveşte pe elevi, cadrele didactice participante la focus-grup au
fost de părere că, „viitorii delincvenţi” se vor „recruta” dintre cei care vor părăsi
prematur şcoala sau chiar şi dintre cei care obţin rezultate şcolare mediocre, cei
care vor fi în permanenţă dependenţi de ajutoarele sociale, care nu-şi vor putea
construi un viitor pentru ei şi copiii lor (profesor, clasa a III-a). Calitatea vieţii unei
societăţi depinde de calitatea vieţii fiecăruia dintre membrii ei: cu cât ponderea
celor care vor avea o calitate a vieţii precare este mai mare, cu atât satisfacţia cu
calitatea vieţii a celor mai educaţie, mai siguri pe locurile lor de muncă, care obţin
venituri mai mari etc. va fi mai redusă.
„Şcolile care «reuşesc» sunt cele care nu doar tolerează prezenţa părinţilor, ci
mai ales încurajează implicarea lor în diferite aspecte ale vieţii şcolare şi ale
comunităţii” (Pearson, 1990, apud M. Claes et J. Comeau, 1996: 12). Plecând de la
această afirmaţie am fost interesaţi dacă părinţii elevilor cu care lucrează cadrele
didactice, cu care am discutat, participă la viaţa şcolii. Relaţia dintre familie şi
şcoală se poate manifesta sub diferite forme – de la participarea părinţilor la
şedinţele cu părinţii, la supravegherea la domiciliu şi sprijinul acordat copilului în
efectuarea temelor pentru acasă, opţiunea pentru cea mai potrivită şcoală etc. Până
în prezent, nu a fost identificat un model, tip ideal de relaţie între şcoală şi familie,
însă au fost identificate mecanismele, cauzele, factorii care influenţează colaborarea,
cooperarea dintre cele două instanţe. Dintre acestea din urmă, caracteristicile
socioeconomice şi culturale ale familiei, aşteptările, aspiraţiile, comportamentele
părinţilor vizavi de şcoală, competenţele şi practicile parentale s-au dovedit a fi
cele mai importante.
Inegalităţile de la nivel socioeconomic, familial, cultural îi fac pe mulţi dintre
părinţi să aibă o atitudine indiferentă faţă de şcoală şi faţă de situaţia educaţională a
propriilor copii.
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„La clasa I sunt părinţi pe care nu i-am văzut până acum” (profesor, clasa I).
„Ne vin din ce în ce mai mulţi copii cu probleme de comportament” (profesor, clasa a II-a).

În multe din societăţile occidentale (Germania, Italia, Franţa), unde inegalităţile
socioeconomice dintre diferite categorii socioprofesionale s-au diminuat semnificativ,
diferenţa dintre reuşita unor copii şi eşecul altora este dată tocmai de opţiunile
părinţilor privind ruta educaţională, de capacitatea acestora de se informa, de a
relaţiona: copiii care au optat pentru o rută educaţională academică provin cel mai
adesea din familii cu părinţi care au ei înşişi un nivel înalt de educaţie (DuruBellat, 2003). În România, inegalităţilor socioeconomice, familiale, culturale li se
adaugă dezinteresul familiei de a cunoaşte situaţia şcolară a propriilor lor copii.
Pentru a intra în legătură cu părinţii elevilor, cadrele didactice fac în prezent
eforturi susţinute. Familia nu mai este cea care să vină spre şcoală, să se implice în
activităţile şcolii. Unii părinţi au plecat din ţară la muncă, alţii au un program de
mai mult de opt ore de muncă pe zi, alţii pur şi simplu au renunţat la a mai avea
speranţe pentru ei şi familiile lor. Indiferent însă de factorii care influenţează
atitudinile, comportamentele, percepţiile părinţilor, un lucru este sigur: ceea ce cred
părinţii despre educaţie sau despre efectele acesteia asupra viitorului copiilor lor
este foarte important pentru evoluţia şcolară a celor din urmă, datorită faptului că o
percepţie pozitivă atrage după sine mobilizarea, implicarea, pe când o percepţie
negativă conduce la dificultăţi în desfăşurarea procesului educaţional, la lipsa
susţinerii elevului de către familie.
Un alt aspect semnalat de cadrele didactice îl reprezintă cel legat de condiţiile
de învăţare şi mai ales de programul şcolar. Pentru că schimbările de la nivelul
sistemului nu ţin cont de particularităţile instituţiilor de învăţământ se ajunge în
situaţii de supraaglomerare a claselor (peste 35 de elevi în clasă), fie la supraîncărcarea
programului elevilor (elevi de clasa I care au un program de 5–6 ore).
„Un copil de clasa I să plece acasă la ora 13... nu mi se pare normal” (profesor, clasa I).
„Să ai 35 de copii în clasă este imposibil pentru un cadru didactic să acorde atenţie
fiecăruia... ora are 50 de minute... cât să aloci... 2 minute” (profesor, clasa a IV-a).

Cadrele didactice implicate în cercetare au apreciat ca încărcat programul în
raport cu capacitatea elevilor de asimilare, cu interesul şi motivaţia acestora pentru
şcoală. Timpul avut la dispoziţie pentru a transmite cunoştinţele prevăzute de
programele, planurile de învăţământ este apreciat, de asemenea, de către majoritatea
cadrelor didactice, ca fiind insuficient pentru a face faţă cerinţelor la diferite teste.
Percepţiile personalului didactic asupra conţinutului învăţământului au legătură cu
particularităţile colectivelor de elevi, condiţiile de muncă aşa cum a fost demonstrat
şi cu ale ocazii: „în plan curricular doar o treime dintre cadrele didactice care-şi
desfăşoară activitatea într-un context şcolar favorizat cred că nu este realist să
parcurgi programa şcolară într-un an şcolar, în timp ce trei sferturi dintre cei care
susţin această poziţie lucrează în context şcolar defavorizat” (Thrupp, 1999, apud
Dumay 2004: 18).
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Calitatea educaţiei este dată şi de calitatea personalului didactic şi de modul
în care acesta se implică în activitatea de la clasă şi în activitatea şcolii. Am abordat
în discuţiile cu cadrele didactice problema relaţiilor dintre cadre didactice din
această instituţie de învăţământ. Pe ansamblu, relaţiile au fost apreciate ca fiind
unele pozitive, însă au fost semnalate şi anumite probleme. Cadrele didactice au
indicat faptul că există o diferenţă de atitudine, în sensul că personalul didactic de
la nivel gimnazial şi cel de la nivel liceal au o atitudine superioară faţă de cadrele
didactice de la nivel primar. Această situaţie nu este una favorabilă calităţii
învăţământului, mai ales dacă ţinem cont de faptul că „80% din ceea ce devine un
om este format la nivel primar” (profesor clasa a III-a).
Relaţiile de la nivelul colectivului de cadre didactice se relevă ca o componentă
esenţială a specificului unei instituţii de învăţământ cu impact asupra accesibilităţii şi
calităţii educaţiei. A Hagreaves, interesat de comportamentul cadrelor didactice şi de
modul de organizare al muncii în şcoală, a propus conceptul de „cultură a şcolii”,
care diferă de cel de context organizaţional sau cadru organizaţional prin aceea că
face referinţă la o situaţie durabilă, rezistentă în timp şi care diferenţiază o instituţie
de învăţământ de altă instituţie de învăţământ. „Cultura şcolii” este mai mult, pentru
că ea reprezintă un set de valori, credinţe după care se ghidează colectivul de cadre
didactice (Horenstein, 2004). În momentul în care la nivelul colectivului de cadre
didactice nu există colaborare, atunci şi la nivelul colectivelor de elevi, dar şi la
nivelul părinţilor pot apărea situaţii de indiferenţă, neimplicare etc.
Cadrele didactice participante la foscu-grup manifestă interes şi vizavi de
modul în care alte sisteme de învăţământ din Europa, şi nu numai, reuşesc să obţină
performanţe educaţionale foarte ridicate. În discuţia avută cu acestea a fost adusă în
atenţie reuşita sistemelor din Nordul Europei (Finlanda, Danemarca, Suedia), dar şi
Marea Britanie, Germania etc. Aceste state reuşesc să ocupe întotdeauna primele
poziţii la testele de cunoştinţe de tip PISA. Experienţele pe care le-au avut cadrele
didactice – fie direct prin participarea la diferite programe de schimb interacademice – sau prin participarea la diferite teste, le-au adus în situaţia de a
înţelege faptul că accesibilitatea şi calitatea educaţiei au legătură directă cu nivelul
de trai al populaţiei. Acest aspect a fost demonstrat de către numeroşi specialişti
preocupaţi de relaţia dintre nivelul de trai şi sistemul de învăţământ: „scăderea
inegalităţilor şcolare care se observă într-un număr mic de state – Suedia, Olanda –
se explică mai degrabă prin scăderea inegalităţilor sociale sau printr-o mai mare
securitate socială furnizată celor mai săraci din aceste ţări decât prin reformele
educaţionale” (Shavit şi Blossfeld, 1999, apud Hutmacher et Bottani, coord. 2005 –
prima ediţie: 20). Explicaţia dată de cei doi cercetători pentru această situaţie este
una foarte simplă: fiind satisfăcute nevoile de bază – hrană, securitate personală,
venituri, locuinţă etc. –, populaţia îşi poate orienta o parte mai mare a resurselor
către educaţie şi îşi poate stabili obiective pe termen mediu şi lung legate de
evoluţia educaţională şi cea socioprofesională. Mai mult, având venituri mai mari
şi mai sigure şi investiţiile în educaţie sunt mai consistente şi pentru o perioadă mai
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lungă de timp. Ţinând cont de situaţia României am putea spune că suntem încă
departe de a atinge performanţa acestor state. Acesta este de altfel şi concluzia la
care s-a ajuns în urma discuţiilor cu cadrele didactice.

CONCLUZII
Dacă în general asupra programului „Şcoala altfel” opinia generală a
personalului didactic, elevilor şi părinţilor este aceea că e o perioadă de acomodare
cu vacanţa care-i urmează de cele mai multe ori, activităţile în care i-am implicat
de această dată au fost cu adevărat „altfel”: discuţii, dezbateri în care au fost
solicitaţi să-şi exprime părerile, să le argumenteze, să facă apel la experienţa lor de
viaţă şi profesională etc. Noi am completat valoarea acestor activităţi prin
prelucrarea şi publicarea punctelor de vedere ale elevilor şi personalului didactic.
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I

n 2011, The Ministry of Education and Research has proposed
the organization of extracurricular activities at the preuniversity level – “School otherwise” – in order to enable
pupils to develop their knowledge and skills by other types of learning than
those of class (formal education) and at the same time allowing them the use
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of knowledge in real situations of life. They are occasions in which students
may be involved in the actions to promote, debate on various topics of interest
to them and to the society or the community to which they belong. The
activities carried out in this period are not evaluated in notes but, obtaining a
feedback from the students and teaching staff it is necessary. In this article we
will present an analysis of certain activities carried out by and to the students
in pre-university level from different institutions with a view not only to
highlight their diversity, but especially to understand the way in which the
students and teachers relate to a series of problems, situations, actions of
interest for the society.
Keywords: quality of life, school otherwise, values, educational programs,
european space.
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A

rticolul prezintă câteva obiective specifice legate de
obiectivul general de dezvoltare a calităţii administraţiei
publice ca o condiţie necesară pentru îmbunătăţirea calităţii
furnizării serviciilor publice şi, mai general, pentru o bună guvernare.
Propunerile derivă din analiza documentelor strategice naţionale şi
internaţionale şi a datelor disponibile şi sunt legate de: I. elaborarea şi
implementarea politicilor publice; II. managementul resurselor umane şi
III. e-guvernare, alături de factori facilitatori legaţi de dezvoltarea
capacităţii de parteneriat şi procesul de descentralizare fiscală şi
administrativă. Pentru a monitoriza implementarea acestor obiective pe
orizontul de timp scurt, mediu şi lung, articolul propune o serie de
indicatori-cheie care să arate progresul României în direcţia atingerii
obiectivului general. Ţintele propuse nu pot fi atinse în absenţa realizării
următoarelor obiective pe termen scurt: I. îmbunătăţirea calităţii
statisticilor din sectorul public; II. dezvoltarea sistemului de recompense şi
beneficii pentru personalul din sectorul public; III. implementarea
proiectelor din fonduri europene care vizează formarea personalului din
sectorul public; IV. creşterea autonomiei financiare şi decizionale a
autorităţilor publice locale; V. simplificarea procedurilor administrative
pentru accesarea serviciilor publice de către cetăţeni; VI. dezvoltarea la
nivel naţional a disponibilităţii serviciilor e-guvernare, inclusiv pentru
grupurile dezavantajate; VII. îmbunătăţirea competenţelor digitale ale
persoanelor din grupurile dezavantajate.
Cuvinte-cheie: administraţie publică; politici publice; resurse umane;
e-guvernare.
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INTRODUCERE
Pentru ca în următorii 20 de ani România să atingă un nivel ridicat de
dezvoltare o condiţie cheie este creşterea rapidă a calităţii sistemului public. În
absenţa unui sistem public performant, dezvoltarea nu este posibilă, cu atât mai
mult în sectoarele sociale. Servicii publice de calitate nu se pot dezvolta în mod
echilibrat pe tot cuprinsul ţării fără un sistem public de calitate şi, bineînţeles, fără
un buget adecvat.
În acest sens, în cadrul proiectului Academiei Române de elaborare a
Strategiei de dezvoltare a României pentru următorii 20 de ani (Zamfir coord.,
2015), ICCV a inclus creşterea rapidă a calităţii sistemului public printre
obiectivele-cheie. Asociat, au fost fixate şi următoarele obiective de dezvoltare:
creşterea eficienţei tuturor activităţilor publice/ programelor publice –
accentul deplasat de la controlul respectării procedurii la monitorizare şi evaluare a
eficienţei;
adoptarea unui program prioritar de debirocratizare: monitorizarea tuturor
tendinţelor birocratice inutile şi eliminarea costurilor de timp şi energie a lor;
adoptarea unui program de evitare a corupţiei prin simplificarea
procedurilor, creşterea mecanismelor de monitorizare şi evaluare, a transparenţei
actului public, creşterea informării publice, creşterea controlului cetăţeanului – în
ultimă instanţă, intervenţia rapidă a organelor juridice;
respectul pentru cetăţean trebuie să fie o valoare centrală: implementarea
unui program de monitorizare a impactului sistemului public asupra calităţii vieţii
cetăţeanului. Ţintă: dezvoltarea unei strategii de promovare a calităţii vieţii ca
obiectiv al sistemului public – decembrie 2016; responsabil – ICCV;
promovarea unei culturi a responsabilităţii publice, corectitudinii, eficienţei
tuturor programelor publice şi centralitatea interesului naţional;
identificarea şi eliminarea surselor structurale de conflict public. Exemplu:
în noua constituţie, eliminarea conflictului structural parlament/ preşedinte: înlocuirea
configuraţiei confuze cu o formulă coerentă de democraţie parlamentară, cu
preşedinte ales de parlament.
În această a doua fază de elaborare a proiectului Strategiei, trecem la analiza
aprofundată a obiectivului-cheie propus – creşterea calităţii sistemului public.
Scopul acestei analize este identificarea condiţiilor şi factorilor (interni şi externi)
de care depinde realizarea obiectivului-cheie şi a obiectivelor asociate. De asemenea,
analiza urmăreşte identificarea unor direcţii prioritare de acţiune, preponderent
axate pe termen scurt.

CE ÎNSEAMNĂ CREŞTEREA CALITĂŢII GUVERNĂRII?
Deşi articolul de faţă are în vedere creşterea calităţii sistemului public,
accentul cade pe creşterea calităţii administraţiei publice. Astfel, analiza se
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concentrează pe aria de responsabilitate a ministerelor (inclusiv a agenţiilor şi
autorităţilor în subordine/ coordonare) şi administraţiei publice locale (primării şi
consilii judeţene), care nu reprezintă totalitatea sectorului public1.
Calitatea administraţiei publice este o precondiţie pentru calitatea guvernării2.
În definiţia Comisiei Europene (2015), calitatea administraţiei publice se referă la:
(1) o mai bună reglementare („policy-making”); (2) încorporare a practicilor etice
şi anticorupţie; (3) instituţii profesioniste şi funcţionale; (4) îmbunătăţirea furnizării
serviciilor; (5) îmbunătăţirea mediului de afaceri; (6) îmbunătăţirea calităţii sistemelor
de justiţie şi (7) administrarea eficientă a fondurilor publice. Toate cele şapte elemente
sunt necesare pentru a obţine buna guvernare, adică o guvernare de calitate.
Calitatea guvernării este cel mai adesea măsurată, inclusiv la nivel european, pe
baza definiţiei dezvoltate de Banca Mondială, adică: „tradiţiile şi instituţiile prin
care este exercitată autoritatea într-o ţară. Aceasta include: (1) procesul prin care
guvernele sunt selectate, monitorizate şi înlocuite; (2) capacitatea guvernului de a
formula şi implementa eficient politici adecvate şi (3) respectul cetăţenilor şi al
statului pentru instituţiile care guvernează interacţiunile sociale şi economice între
ele”3 (Kaufmann şi alţii, 2010: 4).
Corespunzător acestei definiţii, a fost dezvoltat setul de date Worldwide
Governance Indicators (WGI), printre cel mai des folosite pentru a caracteriza nu
doar calitatea guvernării, ci şi performanţa administraţiei publice. Indicii WGI
agregă şase dimensiuni ale guvernării, grupate în trei teme principale:
I) voce şi responsabilizare („accountability”), stabilitatea politică şi absenţa
violenţei/terorismului;
II) eficacitatea guvernării şi calitatea reglementării;
III) respectarea legii şi controlul corupţiei.
Indicatorii WGI arată o îmbunătăţire a calităţii guvernării în România între
1996 şi 2013. În acelaşi timp însă, România înregistrează încă valori scăzute (doar
în jur de 50 dintr-un maxim de 100) cu privire la eficacitatea guvernării, stabilitatea
1

Pentru diferenţierile dintre definirea sectorului public şi definirea administraţiei publice
conform clasificării CAEN, vezi Demmke şi Moilanen (2012). Una dintre cele mai des utilizate
definiţii ale sectorului public se bazează pe metodologia conturilor naţionale, conform căreia sunt
incluse şi corporaţiile publice financiare şi non-financiare (European Commission, 2009). De
exemplu, Ministerul Finanţelor Publice include şi Agenţia Naţională de Presă Agerpres în statistica
posturilor ocupate din sectorul public. Corporaţiile publice nu fac obiectul analizei de faţă, însă
este important de delimitat care este ansamblul general al sectorului public în special pentru
obiectivele legate de managementul resurselor umane şi creşterea raţionalizării cheltuielilor în
ansamblul sectorului public.
2
Conform Strategiei privind mai buna reglementare 2014–2020 (Guvernul României, 2014b: 4),
termenul guvernare se referă la acţiunile unei echipe guvernamentale care temporar deţine puterea
executivă a statului. Termenul guvernare nu este folosit ca fiind sinonim cu cel de guvernanţă, care
desemnează pe lângă actul guvernării şi corpul de instituţii şi cutume care se dezvoltă în societate,
independent de acţiunile unui guvern central temporar.
3
Această definiţie este folosită de către Guvernul României pentru termenul de „guvernanţă”
(Strategia privind mai buna reglementare 2014–2020, 2014b: 4).
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politică şi controlul corupţiei4. Datele WGI sunt utile pentru a caracteriza performanţa
administraţiei publice (încă nesatisfăcătoare), dar rămân la un nivel atât de agregat
unite, încât este dificil de extras, pe baza lor, un set de obiective operaţionale care
să contribuie la creşterea calităţii guvernării.
Grafic 1
Calitatea guvernării în România, 1996–2013

Sursa: Banca Mondială, Worldwide Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/
wgi/index.aspx#home.
Note: Voce şi responsabilizare („accountability”) reflectă percepţiile cu privire la măsura în care
cetăţenii pot participa la alegerea guvernului, precum şi libertatea de expresie, libertatea de asociere şi
libertatea presei. Stabilitatea politică şi absenţa violenţei/terorismului reflectă percepţiile cu privire la
probabilitatea ca un guvern să fie înlocuit prin mijloace neconstituţionale sau prin violenţă, inclusiv
violenţa şi/sau terorismul motivat politic. Eficacitatea guvernării reflectă percepţiile cu privire la
calitatea serviciilor publice, gradul de independenţă faţă de politic, calitatea elaborării şi implementării
politicilor şi credibilitatea măsurilor guvernamentale. Calitatea reglementării reflectă percepţiile cu
privire la abilitatea guvernului de a formula şi implementa politici şi reglementări care permit şi
promovează dezvoltarea sectorului privat. Respectarea legii reflectă percepţiile cu privire la măsura în
care actorii sociali au încredere şi se conformează regulilor societăţii, calitatea controlului asupra
contractelor, drepturilor de proprietate, poliţia şi justiţia, precum şi probabilitatea actelor criminale
sau violente. Controlul corupţiei reflectă percepţiile cu privire la folosirea funcţiilor publice în interes
privat, incluzând mica şi marea corupţie, precum şi „capturarea” statului de către elite sau grupuri de
interese. Graficul reprezintă, pentru fiecare dimensiune, rangul României între cele peste 200 de ţări
din toată lumea incluse în studiu, unde rangul variază între 0 (cea mai mică valoare) şi 100 (cea mai
mare valoare).

Creşterea calităţii şi eficacităţii guvernării ar presupune, aşadar, creşterea
calităţii serviciilor publice furnizate către cetăţeni şi companii, creşterea independenţei
administraţiei faţă de sfera politicului, precum şi îmbunătăţirea elaborării şi
implementării politicilor publice. Pentru ca toate acestea să devină realitate, este
4
Cel mai bun scor şi cu o evoluţie foarte bună după 2004 se înregistrează cu privire la calitatea
reglementării, adică abilitatea guvernului de a formula şi implementa politici şi reglementări care
permit şi promovează dezvoltarea sectorului privat.
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necesar să crească capacitatea instituţională a administraţiei publice. Totuşi, creşterea
capacităţii instituţionale nu este şi suficientă, relaţia capacitate – performanţă a
administraţiei publice nefiind liniară. Performanţa administraţiei publice (ca şi a
întregului sistem public) depinde de o serie de factori interni,5 dar şi de factori
externi ce o pot facilita sau obstrucţiona. Principalii factori de succes pentru
performanţa administraţiei publice sunt consideraţi a fi capacitatea de parteneriat şi
caracteristicile generale ale mediului politic. Capacitatea de parteneriat se referă la
abilitatea instituţiilor publice de a colabora cu mediul academic, cu sectorul privat
şi cu societatea civilă. Mediul politic face referire la tendinţele dominante în
administraţie privind orientare pe termen lung (versus orientarea pe alegeri sau
cicluri electorale), stabilitate (versus fluctuaţie a resurselor umane sau instabilitate
legislativă), transparenţă şi profesionalizare (versus numiri sau promovări în
funcţie pe linie de partid sau grupuri de interese).
Prin urmare, analiza este structurată în două secţiuni. Prima secţiune analizează
trei dimensiuni definitorii pentru capacitatea administraţiei publice (şi eficienţa
guvernării) legate de elaborarea politicilor, managementul resurselor umane şi
e-guvernare. A doua secţiune prezintă succint situaţia actuală şi recomandări pentru
factori facilitatori pentru performanţa administraţiei publice, referitori la capacitatea
de parteneriat şi de descentralizarea fiscală şi administrativă. Secţiunea de concluzii
propune indicatori-cheie şi ţinte pentru monitorizarea evoluţiei performanţelor
administrative.

ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA POLITICILOR PUBLICE
Planificare strategică
Guvernul României a elaborat trei documente programatice care acoperă
obiectivele majore de creştere a calităţii sectorului public pentru perioada 2014–
2020. Astfel, Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014–2020
include printre obiective dezvoltarea unei administraţii publice orientate spre
beneficiarii de servicii publice, în care să fie promovate soluţiile inovatoare şi care
simplifică şi consolidează instituţii şi mecanisme (proces decizional predictibil şi
5

Modelul analitic pentru stabilirea obiectivelor de dezvoltare a capacităţii administraţiei
publice ia în considerare următoarele trei categorii de factori interni: structură, resurse umane, sisteme
şi instrumente. Structura precede resursele umane şi acestea preced ca importanţă sistemele şi
instrumentele (Vet şi alţii, 2011: 49). Structura include elemente de legislaţie, management şi
cooperare. Resursele umane se referă la abilitatea de a detalia sarcini clare cu privire la fişa postului,
numărul şi calificarea personalului şi îndeplinirea nevoilor de recrutare. Sistemele şi instrumentele
reprezintă disponibilitatea instrumentelor, metodelor, manualelor, procedurilor, formularelor care
permit instituţiilor să transforme „cunoaşterea implicită” individuală în „cunoaştere explicită”, care
poate fi apoi transferată între organizaţii. De asemenea, acest al treilea factor se referă la utilizarea
TIC, a sistemelor de management al informaţiei, inclusiv privind finanţele publice şi a sistemelor de
monitorizare şi evaluare (Boeckhout şi alţii, 2002: 4).
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fundamentat, resurse umane profesioniste şi management financiar în interes public).
Elaborarea acestei strategii reprezintă un element pozitiv în condiţiile în care din anul
2007 nu a mai existat un document integrator de viziune strategică în domeniul
administraţiei publice. Acest proces de planificare strategică a reprezentat una dintre
condiţionalităţile ex-ante de accesare a fondurilor europene6, deci nu a decurs din
iniţiativa autorităţilor naţionale responsabile, cu toate că au existat demersuri izolate
pe parcursul perioadei anterioare de programare (2007–2013).
De asemenea, în domeniul politicilor privind mai buna reglementare,
Guvernul României a elaborat o strategie7 care fixează „obiective mai puţin
ambiţioase, dar realizabile” legate de: (I) simplificarea fondului activ al legislaţiei,
(II) creşterea calităţii fluxului reglementărilor şi (III) dezvoltarea capacităţii
administrative pentru implementarea politicilor privind mai buna reglementare.
Toate aceste obiective sunt relevante pentru dezvoltarea capacităţii administraţiei
publice, dar pentru scopul elaborării acestui articol reţinem în special pe cel privind
calitatea reglementărilor şi îmbunătăţirea procesului de consultare a părţilor
interesate în ceea ce priveşte stabilirea conţinutului diferitelor iniţiative de politici
publice.
În fine, cel de-al treilea document programatic, Strategia Naţională privind
Agenda Digitală pentru România 2014–2020, întăreşte setul de politici care vizează
simplificarea procedurilor administrative şi reducerea costurilor de accesare a
serviciilor publice atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru cetăţeni.

Coordonarea politicilor
Problema lipsei de coordonare a propunerilor legislative, programelor şi
politicilor publice elaborate de diferite ministere este una sistemică şi influenţează
atât calitatea reglementărilor, cât şi implementarea lor. Această problemă derivă în
principal din practica ministerelor de a lucra în mod separat şi nu în colaborare cu
alte ministere sau chiar cu autorităţile/ agenţiile din subordine. Procesul de consultare
şi mai ales de includere a propunerilor venite din partea autorităţilor locale sau a
organizaţiilor nonguvernamentale este îndeplinit mai degrabă formal, fără o
capacitate reală de deschidere către modelele de practică şi recomandări venite din
mediul extern aparatului propriu al ministerelor: „la nivelul activităţii curente a
administraţiei publice centrale, propunerile de politici publice sunt deseori
asimilate unei activităţi cu caracter mai degrabă birocratic, nefiind un suport real în
6

Existenţa unei strategii de consolidare a eficienţei administrative a României, care să includă
reforma administraţiei publice, nevoie menţionată în Poziţia serviciilor Comisiei cu privire la
dezvoltarea unui Acord de parteneriat şi a unor programe în România în perioada 2014–2020.
7
Obiectivul general al Strategiei privind mai buna reglementare 2014–2020 este reprezentat de
îmbunătăţirea calităţii instrumentelor de implementare a politicilor publice reprezentate de reglementări
(acte normative, proceduri etc.), precum şi a procesului de iniţiere, adoptare, implementare şi evaluare
a acestora.
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procesul de luare a deciziei, ci doar o etapă de justificare a unei decizii deja luate”
(Guvernul României, 2014b: 12).
În acelaşi timp, la nivel central, guvernamental, reprezentat în principal prin
Secretariatul General al Guvernului (SGG), există o capacitate limitată de coordonare
şi de monitorizare a modului de formulare a politicilor publice şi de utilizare a
instrumentelor de planificare strategică. Prin urmare, alături de dezvoltarea capacităţii
administrative a ministerelor de linie, de a se coordona cu parteneri interni şi
externi administraţiei publice, ar trebui avută în vedere şi dezvoltarea capacităţii
SGG de a coordona în ansamblu procesul de elaborare a politicilor publice.
Capacitatea de coordonare a politicilor este strâns legată de capacitatea de
parteneriat în principal a administraţiei publice centrale. În relaţia cu autorităţile
locale, mai ales în programarea fondurilor europene, începând cu perioada 2014–2020,
trebuie avută în vedere implementarea reală a Codului European al Principiului
Parteneriatului prin care „statele membre şi autorităţile de management sunt obligate
să lucreze în strânsă cooperare cu autorităţile locale şi regionale ca parteneri cu
drepturi depline de-a lungul întregii perioade de programare: pregătire, implementare,
monitorizare şi evaluare a Acordurilor de Parteneriat şi a Programelor Operaţionale”
(The Council of European Municipalities and Regions, 2014: 4). În acest sens, este
subliniată analiza nevoii de finanţare pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale, în
special a autorităţilor locale mici, partenerilor sociali şi economici şi organizaţiilor
nonguvernamentale pentru ca acestea să participe în toate fazele ciclului de
programare anterior menţionate (Codul European al Principiului Parteneriatului,
2014: 13).

Monitorizarea implementării şi evaluarea politicilor
Calitatea reglementărilor nu poate fi crescută în absenţa unor sisteme
funcţionale de monitorizare şi evaluare a programelor şi strategiilor implementate/
în curs de implementare. În practica actuală, sistemele de monitorizare şi evaluare
sunt asociate cu precădere programelor finanţate din fonduri europene, nu şi
documentelor strategice la nivel naţional sau programelor finanţate de la Bugetul
de Stat. Chiar şi pentru programele europene, indicatorii de monitorizare se
concentrează mai degrabă pe indicatori de tip realizare imediată, în parte şi datorită
obiectivelor şi orizontului de timp pentru care este realizată analiza. De exemplu,
ghidul de indicatori la nivel european pentru măsurarea dezvoltării capacităţii
administrative recomandă utilizarea unor indicatori simpli, uşor măsurabili, care să
fie cât mai bine legaţi de acţiunile sprijinite şi care să reflecte efecte directe asupra
participanţilor (European Commission, 2014c: 5). În consecinţă, ceea ce se
măsoară din această perspectivă este numărul de participanţi la sesiunile de training
finanţate cu fonduri europene şi numai în cadrul unei evaluări separate numărul de
participanţi în posturi relevante la un anumit număr de luni după finalizarea
sesiunii de training sau numărul de instituţii care furnizează un serviciu public în
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baza unei noi modalităţi (spre exemplu, sistem IT) după un anumit număr de luni
de la finalizarea proiectului (European Commission, 2014c: 11–12).
Prin urmare, recomandăm utilizarea pe scară largă a sistemelor de monitorizare
nu doar pentru documentele strategice analizate, ci pentru ansamblul programelor
şi proiectelor derulate în special la nivelul administraţiei publice centrale. Pentru a
urmări atingerea obiectivelor de dezvoltare a capacităţii administrative, este
necesară îndeosebi evaluarea impactului (la un anumit număr de luni de la
terminarea anumitor acţiuni/ programe/ proiecte) şi a sustenabilităţii intervenţiilor
realizate, inclusiv a celor finanţate din fonduri europene.
Monitorizarea şi evaluarea eficienţei administraţiei publice (activităţi/
servicii/ programe/ proiecte) trebuie făcută pe baza indicatorilor de performanţă
stabiliţi în funcţie de rezultatele care trebuie obţinute, precum şi pe baza satisfacţiei
cetăţenilor. În acest moment, nu există o măsurare a satisfacţiei cetăţenilor faţă de
serviciile administraţiei publice, dar este oferită posibilitatea acestora de a face
reclamaţii. Conform indexului serviciilor publice realizat în cadrul cercetării EQLS
2007, România se plasează pe ultimele locuri între ţările Uniunii Europene, cu un
scor de 5,3 (Rose şi Newton, 2010).
În consecinţă, este nevoie, pe termen scurt, de crearea unui sistem de
indicatori de măsurare a performanţei activităţii administraţiei publice în funcţie de
rezultatele care trebuie obţinute şi de creare a minim un instrument de măsurare a
satisfacţiei cetăţenilor faţă de serviciile administraţiei publice. Pe termen mediu,
sunt necesare: I. monitorizarea activităţii administraţiei publice în funcţie de sistemul
de indicatori de măsurare a performanţei; II. evaluarea eficienţei administraţiei
publice în funcţie de sistemul de indicatori de măsurare a performanţei la fiecare
5 ani; III. dezvoltarea de instrumente on-line de măsurare a satisfacţiei cetăţenilor
faţă de serviciile administraţiei publice valabile pe toate site-urile instituţiilor
publice; IV. dezvoltarea indexului serviciilor publice din România, comparativ cu
celelalte state membre UE, pe baza măsurării satisfacţiei cetăţenilor faţă de acestea
şi V. realizarea unei cercetări anuale pentru măsurarea satisfacţiei cetăţenilor faţă
de serviciile publice. Pe termen lung, este necesară revizuirea sistemului de
indicatori în funcţie de schimbările produse în activitatea administraţiei publice.
Nu în ultimul rând, obiectivul general de dezvoltare a unor sisteme funcţionale
de monitorizare şi evaluare, în special la nivelul administraţiei publice centrale, este
strâns legat de schimbarea actualei culturi instituţionale. Este necesară dezvoltarea unei
„culturi a monitorizării” atât cu privire la activităţile angajaţilor (prin introducerea
unor indicatori de performanţă), cât şi a efectelor acestora, prin măsurarea atingerii
obiectivelor (şi nu doar monitorizare financiară) şi prin măsurarea satisfacţiei
clienţilor (mediul de afaceri şi cetăţeni). În acest scop, este vitală dezvoltarea resurselor
umane specializate în colectarea şi analiza datelor, precum şi a sistemelor şi
instrumentelor IT, iar instituţiile publice trebuie toate să dezvolte departamente
dedicate acestor activităţi.
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Statistica ocupării în sectorul public
Realizarea unui sistem naţional de evidenţă a ocupării în administraţia
publică reprezintă o prioritate pe termen scurt pentru managementul resurselor
umane în sectorul public. Această problemă este recunoscută în documentele
strategice de programare – Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice
2014–2020 şi proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2014–2020.
Totuşi, termenul limită pentru realizarea acestui nou sistem de evidenţă a ocupării
în administraţia publică este stabilit pentru sfârşitul acestei perioade de programare
(decembrie 2020), deşi această problemă influenţează în mod negativ de ani buni
calitatea politicilor publice elaborate.
Fezabilitatea îndeplinirii acestui obiectiv de către Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici (ANFP) este discutabilă. Capacitatea ANFP de colectare şi
analiză a datelor ar trebui îmbunătăţită semnificativ pentru ca această structură,
subordonată în prezent Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice (MDRAP), să colecteze date şi să stabilească politici de personal pentru
întregul personal contractual din administraţia publică, dar şi pentru toate funcţiile
publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (cu cel mai mare
număr de posturi ocupate dintre instituţiile administraţiei centrale)8, Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului Apărării, Parlamentului României etc.
În prezent ANFP gestionează numai 13% din totalul de 1 183 608 de funcţii
ocupate în sectorul public (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, 2015: 9). Evidenţe disparate asupra restului funcţiilor publice se regăsesc
în cadrul ministerelor de linie anterior menţionate şi în cadrul Registrului General
de Evidenţă a Salariaţilor (Inspecţia Muncii). În acelaşi timp, sistemul de
monitorizare a implementării acestei acţiuni-cheie, dar şi rezultatele aşteptate în
termeni de calitate a statisticilor produse, nu sunt definite în actualul proiect
privind funcţia publică.
În lipsa acestui sistem naţional de ocupare, nu este posibilă fundamentarea
bazată pe evidenţe a elaborării diferitelor politici publice, dintre care amintim:
I. fundamentarea Legii Bugetului de Stat şi a proiecţiilor financiare multi-anuale9;
II. măsuri de reducere a sectorului public – „îngheţarea posturilor” („trebuie să dai
şapte afară ca să angajezi pe cineva în primărie”) sau de reducere uniformizată cu
25% a salariilor „bugetarilor”; III. măsuri de creştere a sistemului de remuneraţii –
sistemele diferite de sporuri pentru personalul care gestionează fonduri europene,
creşterile salariale din educaţie, sănătate şi alte măsuri similare.
8

Un total de 133 058 posturi ocupate în luna august 2015. Sursa: Ministerul Finanţelor Publice,
Evoluţia numărului de posturi ocupate în sectorul bugetar, pe perioada decembrie 2010 – august 2015.
http://www.mfinante.ro/salariati.html?pagina=domenii.
9
Ministerul Finanţelor Publice utilizează atât indicatori privind numărul de posturi ocupate,
cât şi pe cel privind numărul de posturi vacante. Totuşi, consistenţa datelor raportate de MFP este
scăzută – acelaşi indicator statistic are valori diferite pentru aceeaşi perioadă de timp (Marin, 2012).
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Grafic 2

Evoluţia numărului de posturi ocupate în administraţia publică, 2008–2015

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, Evoluţia numărului de posturi ocupate în sectorul bugetar, pe
perioada decembrie 2010 – august 2015. http://www.mfinante.ro/salariati.html?pagina=domenii.
Notă: Datele pentru perioada 2008–2014 se referă la luna decembrie a fiecărui an. Datele pentru anul 2015
se referă la luna august. Administraţia publică centrală include următoarele categorii de instituţii:
I. instituţii finanţate integral din bugetul de stat; II. instituţii finanţate integral din bugetele asigurărilor
sociale; III. instituţii subvenţionate din bugetul de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj şi IV. instituţii
finanţate integral din venituri proprii. Administraţia publică locală include: I. instituţii finanţate integral din
bugetele locale – autorităţi executive locale şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi II. unităţi
sanitare din reţeaua autorităţilor locale.

Politicile de resurse umane din cadrul sistemului naţional de ocupare trebuie
să coreleze problemele de recrutare, selecţie, remunerare şi promovare din sectoarele
educaţiei, sănătăţii şi asistenţei sociale. Legat de obiectivul creşterii calităţii serviciilor
sociale furnizate, sistemele de educaţie şi asistenţă fac parte din sectorul „bugetar”,
dar au ponderi importante de personal care nu este inclus în sistemul funcţiilor
publice.

Sistemul de recompense şi beneficii
Una dintre problemele-cheie identificată de eforturile actuale de programare
este diferenţa semnificativă între salarizarea persoanelor care ocupă funcţii publice
similare. Diferenţierile sunt atât între nivelul administraţiei centrale şi al celei
locale, cât şi în interiorul aceluiaşi nivel – de exemplu între asistentul social şi
asistentul medical comunitar.
O altă problemă legată de sistemul de recompense şi beneficii este lipsa de
predictibilitate şi transparenţă a salariilor din administraţia publică. Toate aceste
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probleme sunt identificate în actualul cadru de programare. Totuşi, ele au fost
identificate şi în cadrul strategiilor sectoriale anterioare şi deci nerezolvate în mod
sistemic până în prezent. Problemele ţin şi de implementarea în mod uniform a
Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, dar şi de practicile lipsite de unitate în creşterea salariilor din
sectorul bugetar.
Prin urmare, propunem câteva acţiuni-cheie pe termen scurt care să însemne
paşi concreţi realizaţi în atingerea obiectivului general de creştere a transparenţei
salariilor/ veniturilor din administraţia publică.
Una dintre măsurile propuse este publicarea venitului mediu anual al
postului scos la concurs. Deoarece veniturile înregistrate pe poziţii similare diferă
substanţial în funcţie de perioada, instituţia, direcţia, serviciul analizat propunem ca
măsurătoare standard datele disponibile pentru ultimul an.
Realizarea sistemul naţional de evidenţă a ocupării în administraţia publică
ar trebui să colecteze date în timp real despre veniturile nete şi brute care să poată
fi comparate între categorii similare de personal angajat în instituţii diferite (sau în
cadrul unor agenţii diferite aflate în subordinea aceleiaşi instituţii – de exemplu
consilierii superiori din diverse direcţii ale Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei
de Muncă şi cei din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi).
În mod similar obligaţiei de raportare a contului de execuţie a bugetului
instituţiei, trebuie să fie raportate (până la funcţionalitatea deplină a sistemului de
evidenţă a ocupării) veniturile nete medii anuale, în care să fie realizată distincţia
salariul de bază/ sporuri suplimentare. Acestea trebuie să fie centralizate într-un
format suficient de dezagregat pentru a permite analize de către Agenţia Naţională
a Funcţionarilor Publici şi/sau de Ministerul Finanţelor Publice.

Creşterea atractivităţii sectorului public
Aproape un sfert din totalul funcţiilor publice sunt vacante (World Bank,
2013: 9). Analiza Băncii Mondiale recomandă reducerea numărului total al
funcţiilor publice, dar aceasta ar trebui însoţită şi de o analiză a cauzelor
structurale ale menţinerii pe o perioadă îndelungată a posturilor vacante în
anumite domenii/ specializări. În acest sens, Acordul de Parteneriat al României
cu Uniunea Europeană (2014–2020) subliniază importanţa deplasării forţei de
muncă către sectorul privat, în special în domeniile managementului fondurilor
europene, învăţământ şi sănătate.
Este nevoie de măsuri suplimentare de sporire a atractivităţii posturilor din
sectorul public. Pe lângă reforma sistemelor de recompense şi beneficii, o măsură
cheie este transparenţa procedurilor de recrutare şi selecţie. Un pas important a fost
realizat în această direcţie în perioada actuală prin lansarea portalului de posturi
vacante din administraţia publică din România – posturi.gov.ro. Paşi suplimentari
sunt necesari însă în direcţia asigurării integrării acestei baze de date cu cea a
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Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) şi promovarea
corespunzătoare a posturilor disponibile în sectorul public10. În acest moment nu
este clară acoperirea bazei de date disponibilă public faţă de totalul concursurilor
desfăşurate în sectorul public (inclusiv în sectoarele educaţiei şi sănătăţii). Ar fi, de
asemenea, utilă şi o evaluare periodică a cerinţelor de ocupare pe fiecare Minister
şi Direcţie11 şi mai ales a rezultatelor concursurilor de angajare, pentru a asigura
transparenţa întregii proceduri de recrutare şi selecţie. Aceste acţiuni-cheie propuse
trebuie incluse în planurile de acţiune ale strategiilor sectoriale – Strategia pentru
Consolidarea Administraţiei Publice 2014–2020 şi proiectul Strategiei privind
dezvoltarea funcţiei publice 2014–2020.

Etica şi corupţia din sectorul public
Percepţia asupra corupţiei continuă să fie la niveluri ridicate (Grafic 3).
Analizele anterioare au evidenţiat faptul că fondurile structurale sunt mai eficiente
în statele membre cu o calitate înaltă a instituţiilor şi cu un nivel scăzut de
percepţie a corupţiei (Ederveen şi alţii, 2003: 9). Şi din acest motiv, dezvoltarea
capacităţii instituţionale trebuie să devină principalul obiectiv al programelor
finanţate din fonduri structurale (Ederveen şi alţii, 2003: 13).
Principalul document de programare, Strategia Naţională Anticorupţie 2012–
2015 necesită o evaluare a impactului realizat şi o reactualizare a obiectivelor asumate
pe termen scurt, mediu şi lung. Principala legătură între planificarea realizată în
strategia 2012–2015 şi cea din Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice
2014–2020 se referă la simplificarea procedurilor administrative (Comitetul Consultativ
Tematic Administraţie şi Bună Guvernanţă, 2012:26). Acest obiectiv trebuie
corelat cu dezvoltarea disponibilităţii şi datării serviciilor e-guvernare la nivel
naţional, inclusiv de către grupurile dezavantajate. Pe plan mondial este recunoscut
faptul că serviciile e-guvernare reduc semnificativ oportunităţile şi şansele de mică
corupţie sau de solicitare de „atenţii” din partea clienţilor pentru efectuarea unor
operaţiuni sau activităţi ce ţin de fişa postului. Desigur, în paralel, trebuie
implementate politici care să ducă la creşterea competenţelor digitale şi a utilizării
Internetului de către populaţie şi companii.
O altă linie de intersecţie între obiectivele de reformă din administraţia
publică şi cele din domeniul anticorupţiei este cea a asigurării interoperabilităţii
dintre bazele de date privind sistemul naţional de evidenţă a ocupării în
administraţia publică şi portalul declaraţiilor de avere şi de interese, gestionat de
10

La nivelul ministerelor şi a direcţiilor deconcentrate există eforturi instituţionale izolate de
promovare a posturilor disponibile şi pe platformele online cele mai utilizate pentru căutarea unui loc
de muncă (ex. bestjobs, ejobs). Aceste acţiuni asigură o mai bună vizibilitate pentru posturile scoase
la concurs.
11
Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuţie de frizer – http://posturi.
gov.ro/post/frizer-directia-generala-logistica-a-ministerului-afacerilor-interne/.
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Agenţia Naţională de Integritate. În acest mod ar putea fi monitorizate în timp real
valorile extreme ale veniturilor obţinute de diferiţi funcţionari publici sau personal
contractual12.
Grafic 3
Controlul Corupţiei

Sursa: Banca Mondială, Worldwide Governance Indicators. http://info.worldbank.org/governance/
wgi/index.aspx#home.
Notă: Indicatorul reflectă percepţii ale modului în care puterea publică este exercitată pentru foloase
private, inclusiv mica şi marea corupţie, alături de ‘confiscarea’ statului de către elite şi interese
private. Valorile indicatorului variază de la –2,5 la 2,5.

Nu în ultimul rând, promovarea eticii şi a mecanismelor anticorupţie trebuie
să devină obiective asumate la cel mai înalt nivel de către Guvernul României.

E-GUVERNARE
Pentru a atinge obiectivele de creştere a calităţii administraţiei publice,
e-guvernarea nu trebuie privită doar ca tehnologizare, ci ca un proces orientat spre
îmbunătăţirea serviciilor furnizate cetăţenilor, a calităţii vieţii şi creşterea participării
acestora la guvernare, precum şi către creşterea satisfacţiei cetăţenilor cu administraţia
publică. Măsurile privind dezvoltarea e-guvernării trebuie să aibă în vedere atât
dezvoltarea infrastructurii şi a integrării tehnologiei digitale în activitatea administraţiei
publice, cât şi dezvoltarea capitalului uman, cu precădere a competenţelor digitale
ale populaţiei şi personalului administraţiei publice.
12

Spre exemplu, vezi cazul veniturilor câştigate la Loteria Română ale unui subeşantion de
directori şi directori adjuncţi ai Direcţiilor Judeţene/ Regionale de Finanţe Publice (Marin, 2011).

388

M. MARIN, A. NEGUŢ, C. PETRESCU, M. S. ST NCULESCU, I. ST NESCU

14

Simplificarea procedurilor administrative
Simplificarea procedurilor administrative atât în relaţie cu mediul de afaceri,
cât şi cu cetăţenii reprezintă un obiectiv asumat de toate cele trei documente
strategice analizate. Spre exemplu, Strategia Naţională privind Agenda Digitală
pentru România 2014–2020 vizează scăderea costurilor de accesare a serviciilor
publice prin intermediul utilizării tehnologiei şi prin implementarea portalurilor web
de tip „Ghişeu Unic” pentru evenimentele de viaţă, cum ar fi înregistrarea naşterilor,
înscrierea la şcoală, înregistrarea ca şomer, participarea la măsuri active de ocupare,
accesarea unor beneficii sociale, reţetele electronice, înregistrarea deceselor etc.
Au fost realizaţi paşi importanţi în măsurarea costurilor administrative, inclusiv
cele aferente legislaţiei în domenii reglementate de Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice (Deloitte şi Archidata, 2014). Dată fiind complexitatea
sarcinilor administrative gestionate de aceste trei ministere (parţial şi în colaborare cu
autorităţile locale), recomandăm concentrarea atenţiei pe perspectiva evenimentelor de
viaţă care au legătură cu serviciile sociale. Conform Anexei 4 a Strategiei Naţionale
privind Agenda Digitală pentru România, acestea sunt: pierderea şi căutarea unui loc
de muncă; înregistrarea persoanelor cu dizabilităţi în vederea obţinerii drepturilor
sociale; pensionarea; obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului; acordarea
stimulentului pentru revenirea mamei la locul de muncă; alocaţia de susţinere a
familiei; ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat; alocaţia de stat
pentru copii şi înscrierea la şcoală (primară/ gimnazială/ universitate). Dintre acestea,
două sunt monitorizate la nivel european: pierderea şi căutarea unui loc de muncă şi
înscrierea la universitate.
Simplificarea procedurilor administrative nu poate fi realizată în absenţa
implementării unor proiecte strategice majore vizând registrele de date (cu prioritate,
Registrul de Stare Civilă) şi asigurarea interoperabilităţii acestuia cu bazele de date
gestionate de cele trei ministere menţionate. Realizarea acestui proiect vizează
îmbunătăţirea acurateţei şi promptitudinii furnizării datelor şi ar asigura premisele
pentru scăderea costurilor administrative accesării serviciilor de către cetăţeni şi
companii.
Procedurile administrative trebuie să fie regândite din perspectiva cetăţeanului,
nu a administraţiei publice. În acest sens, pentru ca simplificarea să fie resimţită la
nivelul utilizatorului trebuie realizate „hărţi ale accesării serviciului de către utilizator
care să arate paşii pe care cetăţenii trebuie să îi parcurgă în realitate, nu cei pe care
administraţia crede că ar trebui să-i parcurgă” (European Commission, 2015: 285).
De asemenea, este posibil ca persoanele din grupurile dezavantajate să aibă o „hartă”
diferită a accesării serviciului şi datorită discriminării din interacţiunile faţă-în-faţă cu
personalul instituţiilor publice. Pentru o mapare corectă a accesării serviciilor, este
recomandat să fie utilizat în mod intensiv o participare activă a cetăţenilor prin
intermediul sugestiilor şi reclamaţiilor care să identifice obstacolele şi revenirile
repetate ale utilizatorilor serviciului respectiv (European Commission, 2015).
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Digitalizarea serviciilor publice
Utilizarea serviciilor publice digitale (e-guvernare) este în România printre
cele mai reduse din statele membre UE (poziţia 24 din cele 28 state membre UE).
Ponderea indivizilor care au completat formulare online din totalul utilizatorilor de
internet din ultimul an (16–74 ani) era, în 2014, cea mai scăzută din UE, de doar
5,7%, comparativ cu 33% la nivelul UE (European Commission, 2014a).
Harta 1
Indivizii care au utilizat Internetul pentru a interacţiona cu autorităţile publice, 2014

Sursa: Digital Agenda Scoreboard indicators13.

Deşi în ultimii ani autorităţile din România au înregistrat progrese în
domeniul e-guvernării, mai multe informaţii şi servicii fiind disponibile online,
datele indică decalaje importante faţă de celelalte state europene şi faţă de UE peransamblu, datorate în parte şi nivelurilor reduse de capital uman şi utilizare a
13
https://digital-agenda-data.eu/charts/maps-by-country#chart={"indicator-group":"egovernment",
"indicator":"i_iugov12","breakdown":"IND_TOTAL","unit-measure":"pc_ind","ref-area":["BE","BG",
"CZ","DK","DE","EE","IE","EL","ES","FR","HR","IT","CY","LV","LT","LU","HU","MT","NL","AT",
"PL","PT","RO","SI","SK","FI","SE","UK","IS","NO"],"time-period":"2014"}.
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internetului atât de către populaţie, cât şi de către mediul de afaceri. Indicele
Economiei şi Societăţii Digitale (DESI) 2015 plasează România pe ultima poziţie
la nivelul UE 28, cu o valoare de 0,32 comparativ cu media UE de 0,48, în grupul
statelor cu performanţe scăzute, alături de Bulgaria, Cehia, Cipru, Grecia, Croaţia,
Ungaria, Italia, Polonia, Slovenia şi Slovacia (European Commission, 2014a)14.

Utilizarea Internetului de către grupurile dezavantajate
România se situează pe ultimul loc în Europa în privinţa utilizării Internetului de
către persoanele din grupurile dezavantajate (Grafic 4(A)) şi tot pe ultimele poziţii în
privinţa disponibilităţii serviciilor publice pentru grupurile dezavantajate şi vulnerabile
(Grafic 4(B)). Primul indicator măsoară utilizarea Internetului în ultimul an de către
persoane cu cel puţin o caracteristică din următoarele trei: I. vârsta cuprinsă între 55 şi
74 de ani, II. nivel scăzut de educaţie şi III. şomer, inactiv sau pensionat. Cel de-al
doilea indicator măsoară modul în care site-urile web şi portalurile guvernamentale
furnizează legături integrate la surse de informaţie arhivată (politici, bugete, documente
legislative etc.) legate de grupuri vulnerabile şi dezavantajate, mai precis persoane
sărace, cu dizabilităţi, în vârstă, imigranţi, femei şi tineri.
Grafic 4
(A) Utilizarea Internetului de către grupurile dezavantajate şi (B) Serviciile publice online
pentru grupurile dezavantajate şi vulnerabile, 2014

Sursa (A): Digital Agenda Scoreboard Indicators 15.
Notă: Pondere în total indivizi cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 ani.
Utilizarea Internetului în ultimele 12 luni de către persoanele cu cel
puţin o caracteristică din următoarele trei: i) vârsta cuprinsă între 55 şi 74
de ani, ii) nivel scăzut de educaţie şi iii) şomer, inactiv sau pensionat.
14

Sursa (B): United Nations
(2014: 136) E-government
survey 2014. Pondere din
totalitatea serviciilor evaluate.

Cu toate acestea, România are performanţe bune cu privire la conectivitate, mai ales cu privire la
Internetul de mare viteză. Acoperirea cu reţele fixe în bandă largă atingea în 2013 valoarea de 90% dintre
gospodării, respectiv aproximativ 80% în mediul rural. Însă România este deficitară în ceea ce priveşte
numărul de abonaţi ai acestor reţele, în 2014, doar 58% dintre gospodării (European Commission 2014b).
15
https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={"indicatorgroup":"internet-usage","indicator":"i_ilt12","breakdown":"rf_ge1","unit-measure":"pc_ind","ref-area".
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Aceşti doi indicatori măsoară desigur aspecte diferite, iar definirea grupurilor
dezavantajate diferă în funcţie de sursa datelor. Totuşi, din situaţia actuală rezultă
două linii comune de acţiune de maximă importanţă pentru eficacitatea serviciilor
e-guvernare în România (pentru dezvoltarea cărora se vor îndrepta resurse considerabile
în următorii ani):
1) creşterea disponibilităţii serviciilor publice digitale, inclusiv pentru grupurile
dezavantajate şi
2) îmbunătăţirea competenţelor digitale pentru grupurile dezavantajate.

FACTORI FACILITATORI
AI CREŞTERII CALITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Capacitatea de parteneriat
Capacitatea de a iniţia şi dezvolta relaţii de parteneriat cu alţi parteneri
interesaţi constituie, într-o societate în care fragmentarea administrativă este foarte
mare, iar resursele sunt puţine, o oportunitate de a rezolva eficient problemele
existente. În România există diverse formule instituţionalizate de parteneriat
stimulate prin politică publică în care administraţia publică poate participa alături
de alţi actori locali, cum ar fi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri),
grupurile de acţiune locală (GAL-uri) dezvoltate pe axa LEADER sau grupurile de
acţiune locală din mediul urban create pe POCU sau POR (axa DLRC – Dezvoltare
Locală Plasată în Responsabilitatea Comunităţii). Din păcate aceste formule de
parteneriat, în multe cazuri, sunt formale şi nu funcţionează conform principiilor
parteneriatului.
Propunem, în consecinţă, ca obiective pe termen scurt: I. stimularea creării
de parteneriate între administraţie şi participanţii locali interesaţi, prin acordarea
unui punctaj suplimentar la finanţare acestora; II. alocarea unei finanţări mai
mari proiectelor derulate în parteneriat cu cei interesaţi dintr-o microregiune;
III. stimularea proiectelor de cooperare între structurile parteneriale (GAL-uri,
ADI-uri etc.) şi IV. stimularea proiectelor de cooperare între participanţii din
structurile parteneriale (cazul GAL-urilor). Pe termen mediu, este necesară promovarea
finanţării cu precădere a proiectelor de dezvoltare derulate în parteneriat la nivel
microregional.

Descentralizarea fiscală şi administrativă
Procesul de descentralizare, inclusiv componenta financiară, a cunoscut mai
multe etape prin care au crescut, în mod gradual, competenţele şi bugetele administrate
de autorităţile locale. Ca urmare a modificărilor legislative succesive, ponderea
bugetelor locale a depăşit o cincime din totalul cheltuielilor publice – aproape o dublare
în termeni relativi a bugetelor locale între 1995 şi 2012 (Tabelul nr. 1).
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Tabelul nr. 1
Indicatori privind decalajele de dezvoltare
dintre judeţe şi bugetele locale 1995–2012
Indicator
PIB/locuitor
abatere standard
bugete locale
bugete locale

max/min
% PIB
% BGC

1995
2,4
17,9
4,5
13,0

1996
2,4
18,6
4,5
13,5

1997
2,5
20,3
4,1
12,0

1998
3,1
22,7
3,6
9,3

1999
3,5
25,1
4,0
10,9

2000
4,8
29,6
4,1
11,7

2001
4,0
27,2
6,0
18,1

2002
4,2
29,5
6,1
18,9

2003
3,9
29,0
6,5
20,5

2004
4,1
28,8
6,3
20,1

Indicator
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIB/locuitor
max/min
5,1
4,8
5,3
5,6
5,4
5,7
6,3
5,4
abatere standard
33,5 34,9 35,2 37,5 36,0 33,4 35,4 35,5
bugete locale
% PIB
6,5
7,4
8,2
8,2
8,2
7,7
7,8
7,8
7,4
bugete locale
% BGC 20,9 22,5 24,9 22,3 21,3 20,4 21,4 22,3 22,0
Sursa: INS – baza Tempo, Anuarul Statistic al României.
Note: PIB/locuitor max/min – raportul dintre valoarea maximă şi cea minimă a PIB/locuitor la nivel
judeţean din anul respectiv; abaterea standard – abaterea în mărime absolută a valorilor indicelui
PIB/locuitor faţă de media aritmetică; BGC – bugetul general consolidat, care reuneşte bugetul de
stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale şi fondurile extrabugetare.

În ultimele două decenii, România a cunoscut o creştere masivă a decalajelor
de dezvoltare dintre diferitele zone ale ţării16. Adâncirea decalajelor de dezvoltare
în profil teritorial este puternic corelată cu creşterea bugetelor locale, survenite prin
descentralizare. Între 1995 şi 2012, coeficientul de corelaţie ρ între ponderea în PIB
a bugetelor locale şi decalajul de dezvoltare între judeţe exprimat prin raportul între
decila 1 şi decila 10 – cele mai prospere 4 UAT, respectiv cele mai puţin prospere
4 UAT – este de 0,90, iar valoarea coeficientului de determinare ρ2 este de 0,81
(Anexă, Grafic 5)17.
Creşterea decalajelor teritoriale este determinată de mai mulţi factori ce ţin,
în primul rând, de structura şi amplitudinea activităţii economice la nivel general şi
în teritoriu. La rândul lor, aceşti factori se reflectă în valoarea încasărilor fiscale şi
deci a alocărilor la bugetele locale. Cu alte cuvinte, corelaţia cu creşterea bugetelor
locale are la bază şi dinamica altor factori cauzali, structurali, ce acţionează în
direcţia intensificării decalajelor de dezvoltare.
Prin descentralizarea financiară, mecanismul de constituire a bugetelor locale
constituie un factor accelerator al creşterii inegalităţilor de dezvoltare dintre
16

Această creştere poate fi urmărită şi prin indicatori ai dispersiei setului de date privind
indicele PIB pe locuitor. Între 1995–2012, raportul dintre valoarea maximă şi cea minimă a PIB pe
locuitor la nivelul UAT urcă de la 2,4 la 5,4 (cu un maxim de 6,3 în 2012). În teritoriu, aceasta se
transpune într-o creştere maximă a PIB pe locuitor în Bucureşti de la 150% la 256% faţă de media
naţională (100%) şi o scădere maximă a PIB pe locuitor în judeţul Ialomiţa de la 122% la 68%.
Abaterea standard a indicelui PIB/locuitor la nivel de UAT creşte de la 17,9 în 1995 la 35,5 în 2012,
iar coeficientul de variaţie urcă de la 319 la 1 263 (Tabelul nr. 1).
17
Observăm că numărul de serii anuale (18) este relativ redus, ceea ce, într-o oarecare măsură,
creşte valoarea coeficienţilor de corelaţie şi determinare.
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unităţile administrativ-teritoriale ale României. Nivelul alocărilor bugetare pe
locuitor din bugetele locale – incluzând consilii judeţene şi consilii locale – este
puternic corelat cu valoarea PIB pe locuitor, fără a ţine seama de necesarul de
dezvoltare al comunităţilor şi de inegalităţile economice. Acest fapt este valabil
pentru fiecare an şi pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) din
perioada 1998–2012, precum şi pentru întreg setul de date, care cuprinde 588 de
observaţii. Cum peste 80% din bugetele locale sunt constituite din cote defalcate
din TVA şi impozitul pe venit, descentralizarea mai degrabă întăreşte tendinţa de
concentrare a resurselor în marile aglomerări urbane. La nivel teritorial, aceasta
înseamnă diferenţe crescânde între bugetele UAT, care cuprind sau sunt apropiate
de mari aglomerări urbane, precum cele din Bucureşti-Ilfov, Timiş, Cluj şi
Constanţa, şi, respectiv, bugetele UAT preponderent din zone rurale, cu probleme
demografice şi economice persistente (Anexă, Grafic 6). Creşterea bugetelor locale
a avut însă ca efect investiţii masive în infrastructura la nivel local, cum ar fi
reţelele de apă şi canalizare şi drumurile orăşeneşti. Deşi aceste investiţii conduc la
creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zonele respective, efectul de antrenare
asupra întregii economii este foarte slab: mai puţin de 5% din variaţia PIB pe
locuitor fiind explicabile prin această variabilă.
Creşterea puterii autorităţilor publice locale, cu justificare a creşterii spiritului
gospodăresc în interes local, a unei mai bune conectări la nevoile reale locale, a
fost mai degrabă o formă de scădere a controlului social. Corupţia la nivel naţional,
mai vizibilă şi mai controlabilă, s-a extins la nivel local, mai puţin controlabilă,
principalii beneficiari fiind mai puţin comunităţile, cât mai ales noii „baroni locali”
în coaliţie cu cei naţionali. S-a creat o nouă coaliţie politică naţională/locală pentru
exploatarea împreună a resurselor publice rămase: bugetul naţional/local, la care se
adaugă şi exploatarea resurselor locale. Finanţarea autorităţilor publice locale a
avut ca efect imposibilitatea stabilirii de priorităţi. Descentralizarea, pe fondul
deficitului cronic de control, nu s-a dovedit a fi o mai bună adecvare a cheltuielilor
publice la nevoile comunităţilor, nu a dus la creşterea controlului comunitar şi nici
a eficienţei, ci mai degrabă a corupţiei locale.

Alţi factori facilitatori
Managementul eficient al resurselor financiare reprezintă o altă funcţie-cheie.
Ea include managementul finanţelor publice, al sistemului de achiziţii publice şi al
fondurilor europene (European Commission, 2015: 15). Aceasta este asimilată unui
alt tip de capacitate a administraţiei publice, cea financiară (Boeckhout şi alţii, 2002)
şi are desigur un rol foarte important în evaluarea calităţii administraţiei publice.
Multe dintre dimensiunile acestui tip de capacitate sunt relaţionate cu cele anterior
discutate ale capacităţii administrative. Elaborarea bugetelor locale/ judeţene/ naţionale
ar trebui să aibă legătură cu elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea
documentelor strategice; simplificarea procedurilor de achiziţii publice (cu impact
mai ales asupra mediului de afaceri şi în cadrul managementului fondurilor europene)
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este în legătură cu dimensiunea de e-guvernare – dezvoltarea sistemelor electronice
de achiziţii, îmbunătăţirea structurilor (inclusiv a legislaţiei), cu cea a resurselor
umane, precum şi a sistemelor şi instrumentelor pentru managementul fondurilor
europene (îmbunătăţirea capacităţii administrative a cererii şi ofertei de fonduri
europene).
Îmbunătăţirea calităţii sistemului judiciar, legată de promovarea eticii şi a
mecanismelor anti-corupţie, reprezintă, de asemenea, un tip de „aplicaţie” al bunei
guvernanţe, alături de dezvoltarea mediului de afaceri (European Commission,
2015: 15).

CONCLUZII
Acest material propune câteva obiective specifice legate de obiectivul general de
dezvoltare a calităţii administraţiei publice ca o condiţie necesară pentru îmbunătăţirea
calităţii furnizării serviciilor publice şi, mai general, pentru o bună guvernare.
Obiectivele derivă din analiza documentelor strategice naţionale şi internaţionale şi
a datelor disponibile. Pentru a monitoriza implementarea acestor obiective pe orizontul
de timp scurt, mediu şi lung, materialul propune o serie de indicatori-cheie care să
arate progresul României în direcţia atingerii obiectivului general. Desigur acest set
de indicatori de monitorizare este limitat de disponibilitatea actuală a datelor
privind administraţia publică şi ar putea fi îmbunătăţit pe măsură ce se ating alte
obiective propuse pe termen scurt, cum este cel privind îmbunătăţirea statisticii
ocupării în administraţia publică.
Modul în care au fost stabilite ţintele pentru anii 2020–2035 se bazează fie pe
ţintele stabilite prin documentele strategice, fie prin raportarea la valorile UE
(pentru ultima serie disponibilă de date). Pentru anul 2035 s-a avut în vedere
dublarea nivelului din 2020 sau atingerea unui nivel apropiat de 100%.
Ţintele propuse nu pot fi realizate în absenţa realizării următoarelor obiective
pe termen scurt:
I. îmbunătăţirea calităţii statisticilor din sectorul public;
II. dezvoltarea sistemului de recompense şi beneficii pentru personalul din
sectorul public;
III. implementarea proiectelor din fonduri europene care vizează formarea
personalului din sectorul public;
IV. creşterea autonomiei financiare şi decizionale a autorităţilor publice
locale;
V. simplificarea procedurilor administrative pentru accesarea serviciilor publice
de către cetăţeni;
VI. dezvoltarea la nivel naţional a disponibilităţii serviciilor e-guvernare,
inclusiv pentru grupurile dezavantajate;
VII. îmbunătăţirea competenţelor digitale ale persoanelor din grupurile
dezavantajate.
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Tabelul nr. 2
Ţintele şi indicatorii de monitorizare privind creşterea calităţii administraţiei publice
Obiectiv

Creşterea
calităţii
reglementărilor

Indicatori
Număr de studii de impact publicate
înainte de adoptarea reglementărilor
Numărul de consultări realizate pe
parcursul elaborării analizelor de impact(3)

Ponderea personalului format în perioada
2014–2020 care rămâne în sistemul public
Resurse umane – pe o perioadă de cel puţin un an de la data
creşterea
realizării sesiunii de instruire
atractivităţii
sectorului public Scăderea ponderii posturilor vacante în
total posturi din sistemul public

Dezvoltarea
serviciilor
e-guvernare(1)

Scorul privind axarea pe utilizator a
serviciilor de e-guvernare

Valoare/ Valoare Valoare
ţintă Sursa datelor
ţintă
an de
2035
referinţă 2020
Secretariatul
–
60(2)
120
General al
Guvernului
Secretariatul
–
–
–
General al
Guvernului
–

–

–

–

–

–

45/
2012–
2013

70

97

Ministerul
Fondurilor
Europene
Agenţia
Naţională a
Funcţionarilor
Publici
e-government
Benchmarkin
g reports
2012–2015

Satisfacţia utilizatorilor privind utilizarea
site-urilor web de
63/2013
82
97
INS/ Eurostat
e-guvernare_utilitatea informaţiei
disponibile (mai degrabă satisfăcuţi)
Utilizarea Internetului (indivizi): servicii
17,4/
35(5)
70
INS/ Eurostat
e-guvernare (în ultimele 12 luni)(4)
2014
Dezvoltarea
Utilizarea săptămânală a Internetului de
28/2014
45 (7)
90
INS/ Eurostat
e-incluziunii(1)
către persoanele dezavantajate(6)
Ponderea cheltuielilor bugetelor locale în
9/2014
11.3
22
Eurostat
PIB
Creşterea
Gradul de autofinanţare a administraţiei
18,06/
autonomiei
MDRAP
publice locale(8)
2013
locale
Capacitatea de investire a administraţiei
14,96/
MDRAP
publice locale(9)
2014
Note: (1) Pentru indicatorii legaţi de e-guvernare şi e-incluziune datele sunt colectate de Institutul
Naţional de Statistică, dar procesarea datelor şi prin urmare valoarea finală a indicatorului este
calculată de Eurostat. (2) Ţintă conform Strategiei privind mai buna reglementare (10 studii de
impact pe an). (3) Indicator de monitorizare extras din Strategia privind mai buna reglementare, fără
o ţintă precizată. (4) Indivizii care au folosit Internetul, în ultimele 12 luni, pentru interacţiunea cu
autorităţile publice pentru a obţine informaţii. (5) Ţintă conform Strategiei Naţionale privind Agenda
Digitală pentru România 2014–2020. (6) Ţintă conform Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală
pentru România 2014–2020. (7) Ţintă conform Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru
România 2014–2020. Indicatorul menţionat în strategie nu realizează distincţia între utilizarea
Internetului în mod regulat (săptămânal) şi în ultimul an. (8) (Venituri proprii (impozite şi taxe
locale)/ venituri totale) *100. Indicator din Strategia privind consolidarea administraţiei publice
locale 2014–2020. (9) (Cheltuieli de capital/ Cheltuieli totale) *100. Indicator din Strategia privind
consolidarea administraţiei publice locale 2014–2020. „-” Datele nu sunt disponibile.
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Anexe
Grafic 5
Corelaţia între ponderea în PIB a bugetelor locale 1995–2012 şi creşterea inegalităţilor
economice dintre UAT (judeţe, Municipiul Bucureşti)

Sursa: INS – baza Tempo, Anuarul Statistic al României.
Notă: PIB/locuitor D10/D1 – raportul dintre valoarea decilei 10 (cele 4 unităţi administrativ-teritoriale
cu cel mai ridicat PIB/locuitor) şi a decilei 1 (cele 4 unităţi administrativ-teritoriale cu cel mai redus
PIB/locuitor) din anul respectiv PIB/locuitor.
Grafic 6
Corelaţia dintre indicele PIB pe locuitor şi indicele cheltuielilor bugetelor locale
pe locuitor la nivel judeţean în anul 2012

Sursa: INS – baza Tempo, Anuarul Statistic al României.
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T

his material sets out some specific objectives related to the general
objective of developing the quality of the public administration as a
necessary condition for improving the quality of public services
delivery and more generally, to better governance. The objectives are based on
desk-research of national and international strategic documents and available
datasets. These objectives relate to: i) public policy making and implementation; ii)
human resources management and iii) e-government, as well as key enablers related
to development of partnership capacity and the process of fiscal and administration
decentralization. In order to monitor implementation of these objectives on the
short, medium and long term, this material puts forward a series of key indicators to
track Romania’s progress in attaining the general objective. The proposed targets
cannot be reached if the following short-term objectives are not achieved:
(i) improving the quality of statistics in the public sector; ii) development of the
systems of awards and benefits for the public personnel; iii) implementing the
European funded projects that target the training of public personnel; iv) increased
financial and decisional autonomy of local public authorities; v) simplification
of administrative procedures for accessing public services by the citizens;
vi) improving digital competences of people from disadvantaged groups.
Keywords: public administration; public policies; human resources;
e-government.
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100 DE ANI DE LA NAŞTEREA PROFESORULUI
VASILE V. CARAMELEA⎢
CORNEL CONSTANTINESCU
Vasile V. Caramelea s-a născut la 18 februarie 1915, în localitatea Berevoieşti,
judeţul Muscel şi a murit la 31 iulie 1994, la Bucureşti.
După absolvirea şcolii primare din Berevoieşti şi a liceului Dinicu Golescu,
din Câmpulung Muscel, studiază la Universitatea din Bucureşti (Facultatea de
Litere şi Filozofie). Se specializează, sub îndrumarea profesorului Dimitrie Gusti,
în sociologie. Îşi ia licenţa (1939) şi doctoratul în sociologie (1947). Este membru
al Şcolii Sociologice de la Bucureşti şi al Institutului Social Român; participă la
cercetările efectuate în cadrul campaniilor monografice sociologice. Din 1964 este
şeful secţiei de Antropologie Socială şi Culturală a Centrului de Cercetări Antropologice
al Academiei Române, iar din 1972 titularul cursului de antropologie socială şi
culturală la Facultatea de Filozofie, secţia de filozofie şi sociologie. Este redactorşef adjunct al revistelor Studii şi Cercetări de Antropologie şi Annuaire Roumain
d’Anthropologie, membru al Comisiei de Antropologie şi Etnologie al Academiei
şi al Comisiei Naţionale de Demografie.
Contribuţiile lui V. V. Caramelea în domeniul sociologiei şi antropologiei
sociale şi culturale sunt recunoscute şi preţuite de marii sociologi şi antropologi
contemporani: Claude Levi Strauss, Margaret Mead, Sol Tax, Robert Gessain,
Eugen P. Banks. Membru al societăţilor Southwestern Anthropology şi Current
Anthropology (SUA), colaborator la programul UNESCO – Human Adoptation 2 –
Romania. Premiul Victor Babeş al Academiei Române.
În activitatea de creaţie ştiinţifică a lui V. Caramelea se disting două etape:
prima (1934–1948), în care se produce afirmarea şi consacrarea sa ca sociolog; a
doua, când se afirmă ca iniţiator al antropologiei sociale şi culturale. În prima,
realizează o cercetare monografică intensivă a obştei moşnenilor din satul
Berevoieşti (1934–1947). Rezultatele cercetării sunt expuse în lucrarea Satul
Berevoieşti. Obştea moşnenilor, al cărei prim volum este publicat în 1946.
Volumul al doilea are ca obiect cercetarea monografică propriu-zisă a satului
Berevoieşti, care se constituie şi în teza sa de doctorat (susţinută în 1947).
Fragmente din teză sunt preluate de către Henri H. Sthal în cursul tipărit de
Sociologia satului devălmaş, sau au fost publicate de către autor în actele
Adresa de contact a autorului: Cornel Constantinescu, Universitatea de Stat din Piteşti, str.
Gheorghe Doja, nr. 41, Piteşti, Argeş, România, e-mail: mmc77ag@yahoo.com.
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congreselor internaţionale de ştiinţe antropologice şi etnologice de la Paris (1960)
şi Moscova (1964). Dimitrie Gusti apreciază teza de doctorat a lui V. V. Caramelea
drept o monografie istorică ..., un studiu foarte documentat şi complet original
despre evoluţia organizării sociale a unui sat în răstimp de patru secole, 1532–
1947, reconstituind şi analizând, cu multă pricepere, fazele de dezvoltare până la
structura economică, juridică şi socială de azi. Participă la prima campanie
sociologică regională iniţiată de Şcoala Sociologică de la Bucureşti (1939, ara
Oltului, sub conducerea lui Traian Herseni). În cadrul campaniei se ocupă de
elaborarea unei tipologii a composesoratelor Ţării Oltului. Din anul 1957 datează
începuturile activităţii în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei,
marcate de participarea la cercetări care au drept finalitate elaborarea monografiilor
unor sate arhaice din Haţeg.
Anul 1960 marchează începutul celei de-a doua etape din activitatea sa ştiinţifică,
dominată de eforturile de a impune şi de a consacra în România antropologia
socială şi culturală. Devine titular al postului de specialist în ştiinţe sociale al
Centrului de Cercetări Antropologice. În august 1964 este înfiinţată secţia de
Antropologie Socială şi Culturală în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice.
Este actul recunoaşterii oficiale a antropologiei sociale şi culturale ca disciplină
ştiinţifică în România. În deceniile care urmează, antropologia socială şi culturală
românească îşi precizează, prin contribuţia decisivă a lui V.V. Caramelea, cadrul
teoretic şi metodologic. Pentru experimentarea metodelor şi tehnicilor şi verificarea
ipotezelor sunt prezentate peste 80 de studii şi articole publicate în reviste de
specialitate. Anul 1972 consacră definitiv antropologia socială şi culturală în România
prin inaugurarea primului curs de antropologie socială şi culturală. La Faculatea de
Filozofie a Universităţii din Bucureşti, timp de peste un deceniu, V.V. Caramelea
este titularul cursului. Totodată organizează şi îndrumă 14 campanii de cercetare a
studenţilor în staţiile-pilot. Obiectivul publicistic principal al antropologiei sociale
şi culturale româneşti a fost (începând cu anul 1972) elaborarea Atlasului axiologic
al culturii poporului român pe baza cercetărilor orientărilor de valoare. Într-o
primă etapă, investigarea orientărilor de valoare se realizează de către V.V. Caramelea
în colaborare cu prof. Eugene P. Banka (SUA), în judeţul Argeş. În cea de-a doua
etapă cercetările se extind la nivelul întregii ţări – în 34 de staţii-pilot (17 urbane şi
17 rurale) şi se realizează echipe complexe de studenţi, doctoranzi, cercetători
români şi străini (SUA, Norvegia, Argentina, Ecuator, Republica Sud-Africană,
Guineea Bissau). Cercetarea cuprinde, alături de orientările de valoare, valorile
focale şi valorile concrete. Pe măsura derulării cercetărilor, rezultatele sunt prezentate
în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale (Universitatea din Bucureşti, Comisia
de Antropologie şi Etnologie a Academiei, Centrul de Cercetări Sociologice din
Bucureşti) şi internaţionale (Congresul de Sociologie de la Torun, Congresul de
Istorie a Ştiinţei – Bucureşti, 1981, Adunarea Generală a Antropologilor, SUA)
precum şi în teze de licenţă şi doctorat, în studii şi articole. Este realizat şi un film
antropologic – Pagini pentru un Atlas – de către Studioul Alexandru Sahia din

3

100 DE ANI DE LA NAŞTEREA PROFESORULUI VASILE V. CARAMELEA

401

Bucureşti, care redă momentele semnificative ale desfăşurării cercetării şi analizei
rezultatelor în staţiile-pilot din Argeş.
V.V. Caramelea este, vreme de trei decenii, inspiratorul şi organizatorul
cercetării antropologice sociale şi culturale în România, creatorul primei şcoli
naţionale de antropologie socială şi culturală. Deşi relativ nouă, antropologia
socială şi culturală românească s-a impus ca o disciplină cu profil propriu exprimat,
în principal, prin orientarea cercetării propriei culturi, integralitate, interdisciplinaritate,
utilizarea metodei staţiilor-pilot şi celei a atlasului.
Discipol al profesorului Dimitrie Gusti, V.V. Caramelea se remarcă şi ca
sociolog, fiind un excelent cercetător al realităţilor sociale pe care le interpretează
într-o inconfundabilă manieră personală.

***
Pe 4 noiembrie a avut loc la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al
Academiei Române (director onorific acad. C. Bălăceanu Stolnici), în organizarea
Asociaţiei Române de Sociologie, Academia Română şi Universităţii din Piteşti –
Simpozionul Naţional „100 de ani de la naşterea profesorului Vasile V. Caramelea”.
Din partea gazdelor au vorbit dr. Cristiana Glavce – directorul Institutului de
Antropologie, unde profesorul şi-a desfăşurat cea mai mare parte a activităţii sale
ştiinţifice. Intervenţia sa a fost completată de cea a prof. univ. dr. Alexandru Ispas –
secretar ştiinţific al Institutului. A urmat o prezentare amplă a operei profesorului
Vasile V. Caramelea, efectuată de cel mai apropiat colaborator al său – urmaşul şi
continuatorul său în antropologia socială şi culturală româneasca, prof. univ. dr.
Gheorghiţă Geană. Acesta a insistat asupra meritelor profesorului în plan intern,
dar şi pe recunoaşterea sa internaţională. Expunerea a fost ilustratată cu imagini din
practicile studenţeşti de la Câmpulung şi Berevoieşti, din anii '70.
Din partea Asociaţiei Române de Sociologie, preşedintele său, prof. univ. dr.
Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului
de Cercetare a Calităţii Vieţii, participant la campaniile de cercetare iniţiate de
profesorul V.V. Caramelea, a scos în evidenţă, în prezentarea sa, meritele ştiinţifice
ale celui evocat, dar şi calităţile sale umane. Prof. univ. dr. Elena Zamfir, participant
la cercetările conduse de profesor în Câmpulung şi Berevoieşti, a subliniat în
comunicarea susţinută valoarea ştiinţifică a studiilor profesorului, dar şi actualitatea
acestora pentru antropologia socială şi culturală. În intervenţia sa, prof. univ. dr.
Ioan Mărginean, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, a reliefat faptul că
profesorul V.V. Caramelea a fost deopotrivă sociolog şi antropolog, şi aceasta se
poate uşor constata atât din tematica abordată în cercetarile sale, precum şi din
metodologia utilizată.
Prof. univ. dr. Dan Banciu, de la Institutul de Sociologie al Academiei
Române, a evocat avatarurile introducerii la Universitatea din Bucureşti a cursului
de Antropologie Socială şi Culturală ţinut de profesor studenţilor de la
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specializările Filozofie şi Sociologie, de la Facultatea de Filozofie la începutul
anilor ’70.
Din partea instituţiei care a organizat de fapt această manifestare –
Departamentul de Asistenţă Socială a Universităţii din Piteşti – au vorbit directorul
său, prof. univ. dr. Maria Constantinescu, care, printre altele, a evocat ultima parte
a activităţii ştiinţifice a profesorului şi legăturile sale constante cu Argeşul, precum
şi subsemnatul, conf. univ. dr. Cornel Constantinescu, singurul participant care a
fost studentul profesorului şi a putut să pună în lumină şi această latură a activităţii
şi personalităţii celui aniversat.
În finalul Simpozionului a avut loc lansarea celui de al 12-lea volum al Seriei
Profiluri Sociologice, care apare la Editura Universităţii din Piteşti. Este vorba de
lucrarea „V.V. Caramelea – Texte alese”, ediţie îngrijită de Gheorghiţă Geană şi
Cornel Constantinescu, care repune în circulaţie unele dintre cele mai valoroase
studii ale profesorului.
În ansamblul său, manifestarea poate fi apreciată drept o reuşită ştiinţifică
deplină.
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IULIAN STĂNESCU, CĂTĂLIN ZAMFIR (COORD.),
România la răscruce. Opţiuni pentru viitor, Bucureşti,
Editura Pro Universitaria, 2015
Anul editorial 2015 la Pro Universitaria, celebrând 25 de ani de schimbări profunde la nivelul
societăţii româneşti, marchează lansarea unui volum meditativ, pe alocuri dubitativ, asupra tranziţiei
în România şi a repercusiunilor sale la nivel politic, administrativ, economic şi social.
„România la Răscruce. Opţiuni pentru viitor” este o carte a prezentului în care coordonatorii şi
autorii reuşesc să facă referire nepărtinitoare la trecut, să analizeze detaşat momentul actual şi să
sugereze abordări şi strategii de urmat pentru următorii ani, justificând în acelaşi timp şi de ce această
analiză este important a fi luată în considerare de către guvernanţi.
Articolul cunoscutului sociolog prof. Cătălin Zamfir – „Spre o nouă teorie a tranziţiei” – este,
în fapt, un corolar, cu care lucrarea, în mod original, debutează (Capitolul 1). Fiind actualizarea unui
raport apărut în 2012, „O analiză critică a tranziţiei II. Către ce ne îndreptăm?”, lucrarea personifică şi
decelează „tranziţia”, în patru evaluări, organizate pe categorii de actori, pe repere de timp, pe
rezultante de politici sociale susţinute cu argumente statistice pentru fenomenele majore de schimbare
din societatea românească – privatizarea şi trecerea la economia de piaţă, polarizarea socială,
reconsiderarea statului bunăstării şi deficitul democratic, în democraţie. Cele patru evaluări sunt:
1. Problema României nu este finalizarea tranziţiei, ci ieşirea dintr-o tranziţie prost concepută.
2. Criza României este doar superficial considerată a fi fost indusă de criza financiară
mondială. Mai profund, ea este o criză a procesului tranziţiei româneşti.
3. Elementul-cheie al crizei României este un stat slab – lansând aici un nou concept, de „stat
neofeudal”.
4. Statul neofeudal conţine, în sine, un mecanism de autoamplificare care va duce inevitabil la
o criză a sa – „corupţia” fiind la nivelul anului 2015 expresia sa cea mai nocivă şi cea mai vizibilă.
Fără a se voi apocaliptică, analiza tranziţiei în criză, prin această lupă, o arată, după cum
conchide autorul, ca fiind „prost concepută” şi responsabilă pentru împingerea României la marginea
UE, în lumea a treia europeană. Finalizarea tranziţiei cu grăbire nu este soluţia, ci riscul, singura
modalitate de ieşire din criza economică, socială şi morală a României rămânând adoptarea unei noi
strategii care să renunţe la scopul principal anterior, de „privatizare completă”, şi să stabilească repere
de inovare sistemică, începute printr-o reformă plenară a clasei politice româneşti.
Capitolul 2 se centrează pe analiza celei de-a doua dimensiuni determinante a traziţiei,
regionalizarea şi descentralizarea, ca deziderat la nivelul noilor state membre, impus de UE. Iulian
Stănescu, doctor în sociologie şi cercetător ştiinţific III la Academia Română, Institutul de Cercetare a
Calităţii Vieţii, este autorul acestei părţi, „o analiză critică” a procesului, pe trei dimensiuni:
1. Ce presupune regionalizarea-descentralizarea? Care este conţinutul politicilor publice în
acest domeniu şi care sunt argumentele instituţionale, de natură financiară sau politică în favoarea
acestui proces?
2. Care este relaţia dintre descentralizare şi dezvoltarea echilibrată a teritoriului şi în ce măsură
acestea au condus la reducerea decalajelor de dezvoltare între unităţile administrativ teritoriale din
România?
3. Care este percepţia opiniei publice referitor la demersul de descentralizare?
În susţinerea concluziilor sale, tânărul cercetător prezintă mai multe considerente, incluzând aici
analiza legislativă şi economică, statistici relevante – precum indicatorii privind decalajele de dezvoltare
CALITATEA VIEŢII, XXVI, nr. 4, 2015, p. 403–407
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pe judeţe sau corelaţii pentru mai mulţi ani între indicii PIB pe cap de locuitor şi indicii cheltuielilor
bugetelor locale pe locuitor, pe judeţe, relaţii între dinamica indicelui PIB pe cap de locuitor şi
indicele de dezvoltare a infrastructurii judeţene, sondaje de opinie întreprinse la nivel naţional pe teme
conexe descentralizării etc. Ca şi în cazul analizei tranziţiei, din capitolul anterior, descentralizarea ca
proces administrativ, economic şi social necesită o dezbatere de substanţă, care să reconcilieze
presiunea de schimbare cu caracteristicile zonale şi nevoile locale ale cetăţenilor, şi să preîntâmpine
amplificarea decalajelor de dezvoltare în profil teritorial. Articolul lui Iulian Stănescu iniţiază această
dezbatere argumentată, capitolele următoare ale cărţii revenind asupra subiectului din alte perspective,
unele foarte relevante.
În capitolul 3, „Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau
eşuat?”, Cristian Anghel examinează reforma administraţiei publice în România şi implicit procesul
de descentralizare, începând cu anul 1990. Fiind un experimentat funcţionar public, cu experienţă de
peste 20 de ani în serviciul public şi studii de doctorat atât în administraţie publică, cât şi în domeniul
tehnic, autorul a putut cuantifica şi impactul modificărilor legislative de natură politică şi electorală
asupra comunităţilor locale şi bugetelor lor.
În continuare, Capitolul 4, Dan C. Rădulescu, cercetator ştiinţific III la ICCV, prezintă evoluţia
administrativ-teritorială în spaţiul românesc, de-a lungul istoriei, având ca punct de plecare
bibliografia relevantă în domeniu, şi în mod special Enciclopedia României a lui Dimitrie Gusti. Anul
1864, al legii administrative, este determinant pentru marcarea epocii moderne în dezvoltarea
administrativ-teritorială a României, şi împărţirea ei în judeţe, care au fost preferate aproximativ în
aceeaşi configuraţie şi în zilele noastre.
Capitolul 5 iniţiază o a două temă importantă a volumului, cea a problemelor demografice,
Traian Rotariu analizand pe larg modificările populaţionale din România în ultimii 25 de ani. Experimentat
sociolog, profesor universitar la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii BabeşBolyai din Cluj-Napoca, Traian Rotariu analizează pe larg scăderea demografică semnificativă din
ultimii ani, analizând componentele intrinseci ale evoluţiei populaţiei totale a României şi în comparaţie
cu tendinţele din celelalte state UE. Îmbătrânirea populaţiei, nupţialitatea redusă şi divorţialitatea
crescută, scăderea fertilităţii şi a natalităţii, pe lângă migraţia externă crescută şi imigraţia redusă sunt
factori îngrijorători care ar trebui analizaţi de guvernanţi şi care cer un răspuns instituţional şi de
politici publice rapid, ţintit şi eficient, mai ales că în alte state UE aceste aspecte sunt de mult pe
agenda publică şi politică.
Doctor în sociologie, Flavius Mihalache, un alt tânăr cercetător al ICCV întregeşte lucrarea cu
două articole, formând Capitolele 6 şi 8, ambele cu relevanţă pentru impactul tranziţiei în România, la
nivelul comunităţilor rurale: „Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990”, şi
„Localităţile rurale în contextul reformei administrative”. În prima intervenţie, Capitolul 6, ca şi în
analiza lărgită pe nivel naţional a prof. Traian Rotariu, este prezentată tendinţa de scădere demografică,
rata scăzută a natalităţii şi îmbătrânirea de la nivelul populaţiei rurale în România, toate acestea
rezultând într-un dezechilibru demografic în anumite microregiuni, în vreme ce în zonele limitrofe
marilor aglomerări urbane evoluţia demografică este semnificativă datorită migraţiei interne pentru
muncă şi studii.
În Capitolul 8, „Localităţi rurale în contextul reformei administrative”, doctor în sociologie
Flavius Mihalache analizează impactul reorganizării localităţilor asupra cadrului de viaţă al populaţiei,
considerând că decalajele de dezvoltare îşi au originea în trecutul recent în factori locali şi regionali,
totodată analizând măsura în care o intervenţie publică pentru ameliorarea acestor discrepanţe ar avea
rezonanţe pozitive.
Capitolul 7, „Experienţe sociale ale inegalităţii economice”, cercetător ştiinţific III Mihai Dumitru
studiază cum în ultimul sfert de secol redistribuirea resurselor economice a fost influenţată de opţiunile
de politici publice ale diferitelor guvernări şi cum aceste diferenţieri au influenţat polarizarea şi
ordinea socială. Articolul explică de ce România este pe cale să devină o societate de status în măsura
în care politicile publice (economice, fiscale şi sociale) nu prevăd măsuri care să preîntâmpine crearea
de clivaje la nivel social şi recrearea de clase sau grupuri favorizate social.

3

RECENZII

405

Capitolul 9, „Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post) modernă” îl are ca autor pe
Ionuţ Anghel, doctorand la ICCV şi asistent de cercetare. Analiza sa clarifică conceptual şi diferenţial
noţiunile de guvernanţă şi guvernare, precum şi cum guvernanţa multinivel înlocuieşte guvernarea
clasică, ierarhică. Prin intermediul celei dintâi „responsabilităţile, sarcinile şi activităţile de guvernare
sunt dispersate de autorităţile centrale la nivel subnaţional, către instituţiile locale, societatea civilă,
actori privaţi”. UE a fost, din nou, promotoarea unor abordări care nu se pliau neapărat pe specificul
statelor în curs de aderare sau noi membre, dar care au trebuit să preia acest tip de „template”-uri de
politici de sus în jos, fără prea multe considerente asupra capacităţii administrative sau a expertizei
specifice de la nivelele naţionale.
Ultimul Capitol, 10, „Dezvoltarea regională în context european” în viziunea autorului
Christopher Dina, ia în considerare noţiunea prezentată în titlu din mai multe perspective, graduale:
arie, zonă, regiune, tipuri de regiuni etc. Doctor în sociologie şi expert al Ministerului Afacerilor
Interne, dr. Dina analizează pe mai multe paliere cum UE influenţează dezvoltarea regională prin
acordarea fondurilor europene nerambursabile, şi cum implemetarea parcimonioasă a acestora ar
putea influenţa pozitiv dezvoltarea locală şi regională.
„România la răscruce. Opţiuni pentru viitor”, prin autorii şi subiectele abordate este o carte
actuală şi pentru trecut, şi pentru viitor. Este, de asemenea, un îndemn dinspre specialişti către
specialişti, către politicieni şi către guvernanţi, de a acţiona informat şi responsabil, pe baza analizelor
şi nevoilor locale, de preferat cât mai curând, pentru a nu fi prea târziu.
Corina Popa

IULIAN STĂNESCU, Puterea politică în România. De la
comunism la noul capitalism (1989–2014), Bucureşti,
Editura Pro Universitaria, 2014, 358 p.
Volumul „Puterea politică în România. De la comunism la noul capitalism” se evidenţiază în
peisajul recent al lucrărilor dedicate sistemului politic românesc atât prin pronunţatul caracter analitic,
reliefat prin modul în care autorul prezintă şi discută specificaţiile şi implicaţiile deciziilor politice,
dar mai cu seamă, prin perspectiva retrospectivă, integratoare, asupra transformărilor înregistrate la
nivelul sistemului politic românesc de după 1990. Lucrarea este rezultatul unui demers susţinut de
analiză, ce a permis revizuiri şi rafinări ale cadrului explicativ privitor la geneza şi evoluţia puterii
politice în România postsocialistă. În acest fel, după cum însuşi autorul remarcă, studiul de faţă
reprezintă produsul „unei acumulări pe o perioadă de circa 10 ani de reflexie personală, studiu şi
analiză” (p. 7), demonstrând o preocupare continuă şi susţinută asupra tematicii analizate.
Lucrarea este structurată în patru mari capitole (Premise teoretice în studiul puterii politice,
Politică şi alegeri în România (1990–2014), Structura economiei şi comunitatea corporativă şi Cadre şi
partide politice), precedate de o succintă introducere ce urmăreşte să familiarizeze cititorul cu tematica
volumului. Primul capitol este eminamente unul teoretic. În cadrul acestuia sunt trecute în revistă
principalele concepte şi abordări pe care se fundamentează analizele ulterioare. După o prezentare
cuprinzătoare a principalelor familii de teorii explicative asupra puterii politice şi a relevanţei acestora în
explicarea fenomenelor politice, autorul subliniază complementaritatea dintre acestea, considerând că
„fiecare dintre cele patru grupuri de teorii – dominaţia de clasă, teoria elitelor, pluralismul şi autonomia
statului – deţine un sâmbure de adevăr, fără a exclude complet alte posibilităţi de interpretare a realităţii
sociale” (p. 30). Astfel, autorul propune utilizarea interconectată a principalele teorii din domeniu, fără a
privilegia în explicaţie o singură abordare, în detrimentul perspectivelor complementare.
Cel de al doilea capitol este destinat prezentării ciclurilor electorale din România perioadei
1990–2014. Acestea sunt analizate prin prisma a patru modele în studiul comportamentului electoral:
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(1) modelul social-empiric (este un model cauzal, ce consideră votul ca fiind rezultatul poziţiei
sociale şi apartenenţei acestuia la grupuri sociale); (2) modelul social-psihologic (are în centrul său
conceptul de identitate partizană, explicând comportamentul electoral printr-un cumul de factori
sociali şi psihologici); (3) modelul alegerii raţionale (este un model explicativ de tip economic ce
valorizează rolul factorilor raţionali în determinarea opţiunilor electroale); (4) ecologia electorală
(reprezintă un model de analiză ce se concentrează pe surprinderea variaţiilor teritoriale ale votului,
considerând că aceasta prezintă particularităţi spaţiale importante).
Metodologia ce stă la baza analizelor referitoare la particularităţile sistemului politic românesc
are în centrul său, după cum înşuşi autorul afirmă, parcurgerea a două etape specifice: „(1) elaborarea
unui model ipotetic al clivajelor sociale specifice societăţii româneşti şi (2) testarea modelului ipotetic
pe baza datelor şi documentelor sociale privitoare la alegerile parlamentare şi prezidenţiale 1990–
2009” (p. 58). Pe această linie, lucrarea continuă cu analiza cronologică a „clivajelor şi aliniamentelor
politice” manifeste în peisajul electoral din România postsocialistă. Pe baza teoriei clivajelor a lui
Lipset şi Rokkan se consideră că formarea acestora „depinde de existenţa unui conflict social major,
cu o încărcătură valorică şi emoţională deosebită, care divide societatea” (p. 59). Analizele electorale
centrate pe surprinderea clivajelor face recurs în mod evident la stratificarea socială şi la teoriile ce
explică acţiunile şi opiniile pe baza stucturii de clasă. Ipoteza de la care pleacă autorul plasează
originea clivajelor electorale din societatea românească a anilor ’90 în confruntările politice din
1990–1991 (evenimentele de la Târgu Mureş din 15 martie 1990), mineriada din 13–15 iunie 1990 şi
mineriada din 24–27 septembrie 1991).
Cel de-al treilea capitol tratează relaţia dintre structura economică şi comunitatea corporativă
şi urmăreşte să surprindă rolul pe care l-au deţinut factorii politici în transformarea economiei.
Plecând de la criza de sistem din perioada comunistă, caracterizată prin dezechilibrul dintre politicile
economice austere implementate în anii ’90 şi standardul de viaţă al populaţiei, autorul analizează
tranziţia economică prin considerarea acesteia drept un proces istoric, materializat pe mai multe
dimensiuni (viaţă economică, viaţă politică, viaţă socială) şi pus în practică atât de factori interni
(decidenţii politici), cât şi de factori externi (organisme financiare internaţionale, organizaţii interstatale,
ONG internaţionale). Rolul actorilor internaţionali în direcţionare modului în implementarea reformei
a fost, sub multe aspecte, hotărâtor prin condiţionările prevăzute în acordurile de colaborare cu organismele
internaţionale. Astfel, parcursul de aderare la Uniunea Europeană şi acordurile de împrumut semnate
de România cu organismele financiare internaţionale şi-au lăsat puternic amprenta asupra modului în
care a decurs procesul de tranziţie economică şi politică. Autorul oferă suficiente exemple în acest
sens, analizând fiecare dintre acordurile importante semnate de România cu organismele internaţionale şi
ilustrând, în fiecare caz în parte, condiţionările prevăzute în cadrul acestora.
Procesului de privatizare, aspect definitoriul al tranziţiei economice, îi este rezervată o analiză
susţinută ce ilustrează particularităţile fiecărei etape de evoluţie politică. Dacă până în 1996, procesul
de privatizare a societăţilor de stat a fost unul lent şi limitat, după venirea la putere a coaliţiei de
drepta, acest proces a fost reorientat, politicile prudente în acest domeniu fiind înlocuite cu programe
accelerate, prin care obiectivul asumat de către decidenţii politici viza scoaterea a cât mai multe
unităţi economice de sub controlul statului. Plecând de la modul în care a fost reorientat procesul în
sine în cea de-a doua parte a anilor ’90, autorul opinează că „privatizarea părea a fi devenit un scop în
sine, un obiectiv politic, fără a ţine cont de rentabilitatea economică a vânzării de către proprietar,
adică statul român” (p. 219). Tangenţial temei privatizării şi relaţiei dintre capitalul românesc şi cel
străin, Iulian Stănescu propune în continuarea lucrării două analize importante pentru înţelegerea
rezultatelor tranziţiei economice şi a relaţiei dintre actorii politici şi deţinătorii de capital. Concluziile
unei analize realizate asupra a 130 de companii dintre cele mai importante din România relevă faptul
că tranziţia a adus dominaţia capitalului străin asupra celui autohton, în condiţiile în care „capitalul
străin a ajuns să controleze cele mai multe şi cele mai mari companii din domeniile strategice ale
economiei, (...) multe dintre acestea deţinând o poziţie de monopol sau oligopol” (p. 228).
Capitolul final este destinat evaluării cadrelor şi partidelor politice din România şi pleacă de la
ipoteza de lucru conform căreia „nefiind capabili să influenţeze deciziile politice în acelaşi mod
precum capitalul străin, faţă de care se află în inferioritate de resurse financiare şi de sprijin la nivelul
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instituţiilor internaţionale, unii reprezentanţi ai capitalului autohton au ales calea implicării directe în
politică, preluând controlul asupra partidelor politice din mâinile politicienilor de profesie şi
tehnocraţi” (p. 238). Prin analize exhaustive asupra caracteristicilor socioeconomice ale oamenilor
politici de prim rang din perioada 1990–2014 şi a modului în care s-a produs transferul de resurse
publice către aleşii locali şi reprezentanţii consiliilor judeţene, autorul confirmă creşterea treptată a
implicării capitaliştilor autohtoni în luarea deciziilor politice. Prin acest mecanism, s-a dezvoltat un
proces de joncţiune între economic şi politic, prin care locul politicienilor de profesie, reprezentativ
pentru perioada anilor ’90, a fost luat de către oameni de afaceri implicaţi în politică, dominant după
2000.
Cartea lui Iulian Stănescu reprezintă, astfel, un volum de referinţă asupra perioadei de tranziţie
a României, în sens larg, şi asupra modificărilor survenite la nivelul cadrului politic, în mod special.
Modelele de analiză, descrierile şi concluziile ce sunt creionate de către autor plasează lucrarea de
faţă nu doar în bibliografia obligatorie pentru cursurile universitare de sociologie politică şi
politologie, dar şi în categoria studiilor semnificative asupra transformărilor survenite la nivelul
societăţii româneşti după 1990.
Flavius Mihalache
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