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STUDII
CALITATEA VIEȚII

ATYPICAL OCCUPATIONAL STATUSES:
EQUAL OPPORTUNITIES OR DISCRIMINATION?
GEORGETA GHEBREA

T

he present paper is a preliminary analysis on multiplication
and diversification of employment. We intend to investigate
several issues of atypical employment: explanatory factors of
the emergence and development of atypical employment; inventory of atypical
occupational statuses; socio-demographic and psychological profile of atypical
workers; benefits and risks of atypical occupational statuses; main policies of
equal opportunity between regular and atypical occupational statuses in the
European Union and Romania. The results of this analysis showed that most
atypical workers are, in terms of age and gender, young people and/or women;
for them, the disadvantages of atypical employment outweigh the benefits and the
risk of discrimination is quite high; this risk suggests an insufficient adjustment of
existing social policies to the specificity and diversity of atypical employment.
In Romania, atypical employment is often a survival strategy for people who
cannot accede to a regular occupational status. Even if, theoretically, 90% of
Romanian atypical workers are covered by the social security systems, such
data are ignoring an important category, namely, informal employment.
Keywords: atypical employment, discrimination, generation Y/Z, European
acquis, Romanian labour law.

INTRODUCTION
Important changes have occurred in the last decades in the labour market: the
regular worker, even if statistically dominant, began to reduce its importance.
Instead, there was a variety of atypical forms of employment.
Regular occupational status in twentieth industrial (modern) society was
defined by the following features: full time employee, open-ended contract, lifelong
employment, complete and continuous working day, fixed working hours and weekly
rest day; but today we live in “liquid modernity” (Bauman, 2000) where everything
becomes fluid. In the employment sphere there is fluidization of occupational statuses.
The binary code (employed/unemployed) is no longer valid because of multiplication
and diversification of employment and of transitory occupational statuses between
employment and unemployment.
Adresa de contact a autorului: Georgeta Ghebrea, Str. Negru Vodă, nr. 3, 030774, Bucharest,
Romania, e-mail: georgeta.ghebrea@fspub.unibuc.ro.
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This means redefining identities but, also, redefining risks. In the contemporary
society the risk is no longer an exceptional situation that society as a whole is able
to manage, but it becomes a widespread and long-lasting situation (Rosanvallon,
1998).
The crisis of the welfare state was determined not only by lack of resources
and rising deficits but also by demographic, axiological and cultural mutations.
Globalization (among other factors) of the economy has led to the multiplication and
diversification of employment. This has advantages and disadvantages. Among the
advantages are the following ones: increasing workers' autonomy, reducing monotony,
a better motivation and better labour relationships due to the teamwork, reducing
unemployment and increasing female employment at macro level. The disadvantages
are also numerous: greater insecurity of employment, even precariousness; less
attention paid to working conditions, to health and safety at work; overloaded workers.
Instead of more freedom, mobility and flexibility, these changes could reinforce
inequality and segmentation of labour market. Therefore, the public policies should
adjust themselves to the new social needs manifested by the new occupational statuses.
In the jargon of the European institutions appeared a new hybrid term: flexicurity
(aiming simultaneously flexibility and security of employment) (Wilthagen and
Tros, 2004). The emphasis is no longer placed on job security but in workers’ security,
forming their ability to adapt to a changing economy. The logic of functioning and
the objectives of the social policy change: they do not protect anymore against the
risks related to employment but helps people to adjust to these risks: from job
security to workers’ security; from employment to employability; dynamic labour
market and work-life balance. Flexicurity is linked not only to changes in the
economy but also to changes in attitudes, aspirations and values: people want more
autonomy, more freedom, less restrictions; they want to decide for themselves,
according to their individual interests and not due to abstract group identities.
European Employment Observatory (2000–2012) data show an increase in the
share of atypical forms of employment in relation to the regular ones. This increase is
not the same in all Member States, Romania being among the last positions.

THEORETICAL AND CONCEPTUAL FRAMEWORK
The concept of atypical worker includes all aspects which are different from
the regular worker. The main dimensions taken into consideration are: status
(employee/self-employed); time arrangements; and contractual arrangements.
Considering these criteria, the inventory of atypical occupational statuses includes
the following situations:
– Self-employed
– Unpaid family workers
– Agency workers (De Stefano, 2009)
– Free lance workers
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– Project workers
– Mobile workers
– Informal employment
– Dependent self-employed, para-subordinated work or “disguised employment
(that) represents an attempt to entirely evade the statutory regime by designating
workers as independent service-providers, rather than employees” (Lee et al., 2007:
136).
– Teleworking
– Working from home
– Temporary employment
– Occasional employment
– Seasonal employment
– “Intermittent work”
– Interim contract
– Training
– Trial periods and probations
– Internship
– “Apprenticeship”
– Part-time
– Fixed (limited) term work
– Staggered hours/ Flexitime (Conditions of Work and Employment…, 2011).
– Annualized hours arrangements/other forms of hours averaging
– Time banking (Conditions of Work and Employment…, 2011).
– Short time working arrangements (STWA) (Walz et al., 2012).
– Compressed weeks
– Reduced or longer hours.
The specific scientific literature analyses a wide range of different factors
explaining the apparition and development of atypical occupational statuses. We can
group these factors in two large categories: macro-social factors and micro-social
factors. Regarding the macro-social level, we can identify the following factors:
– Structural: social and economic mutations that restructure the whole society.
For instance: globalisation, service economy, IT development. Diversification and
multiplication of the occupational statuses are linked to the features of the service
economy, such as: dynamism, instability, intense connexion with the market and
with clients. This economy needs more flexible arrangements, smaller work teams,
and networking.
– Institutional: welfare state reform; certain welfare state models (Nordic,
Anglo-Saxon) promote and support atypical employment more than other welfare
state models (Smith et al., 2012)
– Cultural: spread of new expectations, values and lifestyles, characterising
post-modern attitudes and behaviours
– Demographic: the entry of new generations (Y/Z) on the history scene.
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Regarding the micro-social factors, they are considered by two categories of
complementary theories (Lee et al., 2007):
– “Pull” theories: workers are pulled into atypical employment due to their
own aspirations for qualitative benefits (autonomy, flexibility) and because of their
particular knowledge and skills
– “Push” theories: workers are pushed into atypical employment when they
lack decent opportunities in the labour market, “those workers who have the most
limited options for wage employment (i.e. who can obtain only the lowest-paying
positions or no job at all) and/or have particular barriers keeping them from
obtaining wage positions (Lee et al., 2007: 104).
“Pull” and “push” theories are also applied in research areas such as: migration,
motivation and marketing. The two categories of theories have different predictions
regarding the consequences of atypical employment. Therefore, “pull” theories
emphasize the potential advantages: higher job satisfaction, higher productivity,
increased mobility of workers, lower risk of being unemployed (less unemployment,
in general). On the contrary, “push” theories accentuate the negative consequences
of atypical employment: labour market segmentation, discrimination, increased
organisational expenditures, generalised uncertainty, and proliferation of informal
work.
The socio-demographic profile of the atypical worker is also seen in very
different manners by the two categories of theories. In terms of “pull” theories, the
atypical worker is educated, skilled, self-reliant, independent, and flexible. Also,
many young parents choose atypical occupational statuses, trying to reconcile
family and work. Following the “push” theories, this worker is marginal, excluded,
and unskilled. Atypical workers are generally recruited from women, youth, ethnic
and racial minorities, including immigrants.
We think that “generation” is another useful concept for understanding atypical
workers. Even if labelled as insufficiently scientific, this concept demonstrates its
usefulness in human resource management and in marketing. The major idea is that
generations grow up in the same social, economic, political and cultural context.
Consequently, they share, also, many common perceptions, values and behaviours.
The specific zeitgeist creates specific generational profiles. Authors identify, for
instance which are the main generations of twentieth century in western countries:
traditionalist (born between 1925 and 1945), baby boomers (born between 1946
and 1964), generation X (born between 1965 and 1980), generation Y (born between
1981 and 2000) and generation Z (born after 2000 – its profile is not fully established).
Globalisation extends the spread of generational characteristics to the whole world,
Romania included.
The generational profiles are interesting, even if they represent only
insufficiently documented generalisations of fragmentary empirical observations
(Biggs, 2007). The main characteristics of generations are presented in Table 1:
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Table no. 1

Generational profiles
Work
Environment

Traditionalist
Office – fixed
schedule

Baby Boomers
Office – long
hours

Generation X
Office – prefers
flexible schedule

Motivators

Self-worth

Salary

Security

Mentoring

Not necessary

Not necessary to
receive feedback

Retention

Loyalty

Does not handle
well with negative
feedback
Salary

Security/Salary

Communication

Personal
contact, mail

Telephone

E-mail

Information,
documentation

Library, press,
radio

TV, Google

Generation Y/Z
Office, home;
prefers flexible
schedule
Maintain
personal life
Constant
feedback
necessary
Personal
Relationship
E-mail, Smart
phone, virtual
social networks
Smart phone,
Internet 24/7

Mobile phone,
laptop, Internet:
24/7
Career Goals
Lifetime career Excel
Variety of skills
Build several
in a company
and experiences
parallel careers
Sources: Alch, 2000; Stanton Smith, 2008; Sullivan et al., 2009; Hansen, 2011; Duesterhoft, 2012.

One of our assumptions is that socio-demographic profile of atypical workers
largely overlaps with that of “Generation Y/Z”. Individuals belonging to this
generation are frequently described as arrogant, egocentric, demanding and
hedonist. They are spoiled and think they are entitled to obtain material and
symbolic rewards. They develop low respect for authority – especially in the
Germanic, Anglo-Saxon and Nordic countries (Hofstede, 1980) – because their
parents are, generally, understanding and overprotective. They get easily bored and
they love mobility, autonomy and creative tasks. Even if we can sketch a group
identity for them, in fact, their individual identity is more important. They are not
defined by their social status or by their job; there are defined as human being by
friendship, entertainment, communication, by civic and social activism. Generally,
they think that there is life after work and this life is more important than work.
Paradoxically, although independent from professional point of view they are
rather helpless in the practical activities of daily living, in housekeeping or family.

PRELIMINARY RESULTS AND DISCUSSION
Trends
At the beginning of this millennium, atypical forms of employment were
quite marginal (only one out of 10 workers in OECD countries) and stability was
the dominant employment model (Rapport sur l’emploi dans le monde…, 2002).
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Yet, the latest data show an increasing proportion of the EU-28 workforce in the
age group 15–64 years reporting atypical and flexible occupational statuses. For
instance, the proportions of the most frequent atypical statuses of total employment
are (Eurostat, 2015):
– Part-time: 16.9%
– Contract of limited duration: 13.8 %.
– Self-employed: 15% (Eurostat, 2008).
The Eurostat statistics show that the proportions depend on the particular welfare
state models and standards of life. Therefore, the highest proportion of flexible workers
in 2013 was found in the Netherlands (over 70.0 %), followed by Germany, Austria,
the United Kingdom, Denmark, Sweden, Belgium and Ireland (Eurostat, 2015).
Theoretically, the liberal (Anglo-Saxon) model is more likely to encourage
flexible employment (Esping-Andersen, 1990). However, the welfare state reforms,
developed in the Nordic (Scandinavian) countries after 1980 (Otter, 1994) created
greater flexibility of employment. Similar reform took place in the continental
(conservative model). The most successful experience regarding the combination
of flexibility and security was accomplished in Netherlands (Smith et al., 2012).
The measures promoting atypical work include ((Wilthagen & Tros, 2004):
– “normalising” non-standard work, by imposing by law equal treatment –
regarding payment and social security benefits – between typical and atypical
workers;
– greater autonomy of the employer to make redundancies in counterpart
with more generous compensations for those laid-off;
– life-long learning, investing in workers’ skills and adaptability;
– eliminating administrative obstacles for atypical workers and their employers.
Theoretically as well, the increase in flexible employment is more probable
in wealthy countries, where the average wage is relatively high. Therefore, workers
could have a decent standard of life, even if they work less and earn only a fraction
of the average wage.
In the eastern countries – excepting Poland – proportion of flexible workers
is low. One of the reasons is because wages are very low and “from the perspective
of employers, the costs of part-time workers are similar to those of full-timers (e.g.
social contributions, which are often calculated on a per employee basis) while the
benefits (in terms of the number of hours that workers are available to work) are
fewer” (Vaughan-Whitehead , 2005, p.69).

Socio-demographic and psychological profiles of flexible workers
In most of the countries (Rapport sur l’emploi dans le monde…, 2002;
Eurostat, 2008; Eurostat, 2009), the majority of flexible workers is composed of
(obviously, all these social statuses could overlap):
– Women
– Young people
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– Parents with (young) children
– Educated and top qualified or, on the contrary, unskilled and less educated
– Exigent, independent, mobile persons
– TIC users
– Persons sharing postmaterialist (Inglehart, 1990) aspirations and values
(family, improved work–life balance, spare time, collective actions – sport, culture,
politics, civic activism, friendship).
In average, “one third (32.1%) of women aged 15–64 who were employed in
the EU-28 worked on a part-time basis in 2013, a much higher proportion than the
corresponding share for men (8.8%). More than three quarters (77.0%) of all
women employed in the Netherlands worked on a part-time basis in 2013”
(Eurostat, 2015). Also, 7.5% of women, 6.5% of men and 30% of persons under 30
(the trend is ascending and directly proportional with unemployment rate) are
temporary workers (Eurostat, 2009).
Why and how women are most likely to become atypical workers? The
answer to this question is related to their (still) discriminated social status: they
work in their households harder and longer than men and they are less demanding
than men regarding payment and work conditions. Young people are, also, frequent
atypical workers because they often are students in the same time, consequently
they have no time for a regular job; moreover, most of them are financially
supported by their parents, so, they don’t need necessarily much more money;
finally, they treasure leisure, spare time and the common values of generation Y/Z.
A new and interesting change occurred lately in the youth behaviour
(Eurostat, 2008): young people are remaining in the parental home longer (with 8
month longer, in average, between 1995 and 2005). This change takes place in UK,
Netherlands, France, Estonia, Lithuania, Cyprus, Czech Republic, Luxemburg,
Hungary, Portugal, Greece, Malta, Slovakia, Sweden and Italy. Possible
explanations for this mutation are: they can't afford to live independently; high
unemployment amongst youth; young people have lower wages than adult people;
“important change in values and culture in post-modern societies have affected
intergenerational relationships positively” (Eurostat, 2008: 22), especially in
Nothern Europe; prolongation of the youth phase (remaining longer in educational
or training institutions (Eurostat, 2008: 24): in average, in EU 90% of youngsters
between 15 and 19 years and 65% of those in the age group 20–24 still live in the
parental home (Bendit, 1999).

“Pull” and “Push”
We have tried to see, using the existing data, which theory can better explain
the choice for atypical occupational statuses. Tables 2 and 3 show the specific
motivation for two atypical statuses: part-time and temporary workers.
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Table no. 2

Main reasons behind part-time employment in the EU
(% Persons employed part-time aged 25–49)
Reasons
Education
Familial and personal
Own illness or disability
Person could not find a fulltime job
Source: Eurostat, 2009: 22.

Men
16
14
8
43

Women
3
61
2
21

In the above table we could consider the first two reasons (education, familial
and personal) being characteristic to the “pull” theory, representing the respective
persons’ aspirations for fulfilment in education and in the familial and personal life.
On the contrary, the last two reasons (illness or disability and lack of opportunity in
the labour market) are characteristic to the “push” theories, where people are
obliged to choose atypical employment.
The table 2 illustrates, also, salient differences between women’s and men’s
motivations. We can see that, generally, men are part-timers because they are not
able to find a fulltime job or they are studying, in the same time. Women, in
contrast, are part-timers because they are more involved in familial duties,
housework and, in particular, in raising children. Even if the outcome is the same
(part-time employment), the motivation is quite different for the two genders and
shows the perpetuation of gender roles, both in public and private life.
Table no. 3
Main reasons behind temporary employment in the EU
Reasons
Education
Probationary period
Did not want permanent job
Could not find permanent job
Source: Eurostat, 2009: 25.

% Persons in fixed-term employment aged 25–49
18
8
13
61

Regarding the temporary workers, no significant discrimination between
women and men was reported. The balance between “pull” and “push” reasons tilts
undoubtedly to the “push” ones: the majority of the respondents couldn’t find a
permanent job. A quart of them is involved in education, training, trial periods and
probations. Only 13% prefer temporary job instead of a permanent one.
The same research found out other factors correlating positively with atypical
occupational statuses (Eurostat, 2009):
– Underdevelopment of child care services
– Women’s predominance as flexible workers increases when they are the
main beneficiary of the parental leave; after their comeback in the labour market,
they generally ask for part time jobs.
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European acquis and policies
The EU vision regarding employment changed dramatically since the European
Employment Strategy (Luxembourg, 1997). The emphasis is put on flexibility and
adaptability instead of full employment. Not only the official European normative
documents but, also, the projects financed by the EU (through the structural funds)
implement the change from passive benefits to active labour market interventions,
from welfare to workfare.
Flexicurity is another relevant concept for the EU’s vision regarding
employment. The EU vision is inspired by the best experiences and practices from
the national level (especially from Netherlands, UK and Sweden) but it is eventually
crystallized at supranational level, exerting pressure and shaping the employment
policies of the other Member States. For instance, the document “Common
principles of flexicurity”, published by the European Commission on 27 June 2007,
comprises 18 principles brought together in the “olden triangle of flexicurity”:
contractual arrangements, social security benefits, active employment policies
(Špidla and Larcher, 2008). Of course, all these three sides of the triangle were
already present in the national employment policies of certain Member States.
Through very interesting dynamics, EU, as a supranational organisation, acquired
the best practices and concepts regarding flexicurity, from the experience of certain
Member States policies. Subsequently, the EU has synthesized these experiences in
its own vision, which is incarnated in the European employment acquis. Afterwards,
the Member States were required to transpose the European employment acquis
into their legislation and practice.
The flexicurity concept is based on the fundamental values of the European
Social Model, which wants to combine simultaneously high economic performance
with welfare and safety of employees (Presidency conclusions, 2002). This is a
difficult task and some critical voices (Dahrendorf, 1995–1996) say that is a theoretical
and practical impossibility. However, the statistical indicators and other indicators
show that the European Social Model, especially in its Nordic version, managed to
reconcile the flexibility (needed for economic development, competitiveness and
free enterprise) with security and diverse and substantial benefits related to work.
The concept of flexicurity is illustrated – in the European employment acquis –
by specific policy measures, such as: employers can use dismissals in more flexible
conditions but they should compensate these dismissals by substantial unemployment
benefits; provisions and special benefits for those working in atypical situations;
finding the right tools to protect such workers; the right and duty of those who are
looking for a job to follow training sessions; lifelong learning; facilitating insertion
and reinsertion during transition between successive jobs; equal employment
opportunities for all socio-demographic groups through special programmes for
women, youth, long term unemployed, people with special needs. These alternative
plans and instruments should be evaluated according to the objectives and principles of
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flexicurity. Grosso modo, flexicurity policy instruments are divided in two broad
categories: incentives for boosting flexibility; incentives for stimulating the security.
The EU policies regarding atypical occupational statuses evolved from nonexistence to regulation (through directives) and, eventually, to coordination (through
Open Method of Coordination), using more and more public debate, social dialogue,
technical expertise and scientific evidence. This process is visible in the following
chronology:
1986: Directive Equal treatment for self-employed and their assisting spouses
(86/613/EEC)
1997: The European Framework Agreement on part-time work (97/81/EC)
1997: The European Employment Strategy
1999: The European Framework agreement on fixed term work contracts
(99/70 EC)
2000: The Lisbon Strategy
2002: The European framework agreement on telework
2006: Green Paper “Modernising Labour Law to meet challenges of the 21st
century”.
2007: Communication of the Commission on the common principles of
flexicurity
2010: Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth
The EU employment acquis is based on the principle of equal opportunities
between atypical and regular occupational statuses. Still, most of provisions refer
to a few statuses only (self-employed, part-time, fixed term contract, telework) and
ignore the multitude and diversity of employment situations.

Protection versus discrimination of atypical occupational statuses
in EU Member States
Flexicurity has different approaches in the European social sub-models
(Smith et al., 2012), as a result of combination between the harmonising role of EU
and the national contexts. Therefore, flexicurity is shaped contextually and
nationally: the European acquis is harmonised differently: by the labour codes, by
collective agreements or by good practice guides. Not only legislation is differently
harmonised but also the enforcement, which uses different institutional frameworks
(Labour Inspectorates, Labour Courts, tripartite bodies etc.).
Empirical studies found significant differences between de jure and de facto
situations (Conditions of Work and Employment…, 2011). Thus, even if most of
EU Member States have legal provisions for equalising opportunities between
regular and atypical workers, these provisions are not always observed in practice.
Rights and benefits of atypical workers are generally implemented in countries
with developed employment flexibility and high rates of unionisation (Netherlands
and Scandinavian countries). Working in SME’s – that are, in general, non-unionised –
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represents a risk factor. Without strong law enforcement, more flexibility means
less security, exclusion and proliferation of informal economy. Other risk factors
that create non-observance of the law are: the limited capacity of the specific
institutions (labour inspectorates); a broad social culture based on disregard of the
law; insufficient information, awareness and poor understanding of the labour law
(Lee et al., 2007).
Even if in many countries legislation was recently adapted in order to cover
atypical workers, these workers still don’t have equal rights and are discriminated,
as compared to the regular workers. For instance, they have, in average, lower wages;
less job security; ignored health and safety at the workplace; less opportunities
for promotion, training and life-long learning; insufficient coverage by collective
agreements; less social prestige; unpaid overtime work ; “home-made” forms of
compensation, not envisaged in the legislation; reduced eligibility for social security
benefits (Eurostat, 2009).
Atypical workers must work at least half of the regular time, in order to be
eligible for certain social benefits. Self-employed are not everywhere cover by sick
leave and maternity leave (Greece and Lithuania). Maternity and paternity leaves
cover only 80% of atypical workers (Flexicurity: Indicators on the coverage of
certain social protection benefits for persons in flexible employment, 2007). Similarly,
there is lower coverage of pensions and unemployment benefits. Flexibility
increases women’s employment but it doesn’t reduce their discrimination, even if
they are more educated and skilled than men (Eurostat, 2008).

Atypical occupational statuses in Romania
The available data presented below and extracted from Romania’s Statistical
Yearbook (Anuarul statistic al României, 2013) show an interesting and specific
situation for Romania, regarding the atypical occupational statuses: although they
are relatively widespread, they don’t provide a flexible labour market. So, atypical
statuses represent approximately 45% of total employment. They are even more
frequent in rural areas. At a superficial glance, Romania would sit very well in this
regard, although most studies have shown that the labour market in our country is
much less flexible and adaptable. Therefore, the relatively high proportion of the
atypical occupational statuses does not mean, however, greater flexibility of labour
market in our country but, a precariousness of employment. These "self-employed"
that we find in the national and international statistics are not, in the case of
Romania, prosperous entrepreneurs but subsistence farmers, members of small
family businesses, unpaid family workers, temporary and seasonal workers.
Proportion of part-time employees decreases between 2003 and 2013, from
10.6% to 8.8% of total employment. A possible explanation of this decrease is the
better regulation of the Romanian labour market after implementation of the new
Labour Code and of the Labour Inspectorates. According to the new legal and
institutional framework, part-timers should be better protected and that means
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higher labour costs for employers. Therefore, hey became reluctant to hire parttime employees. The economic sectors where part-timers are more numerous are:
agriculture (29%), trade (20%), real estate (16%), constructions (14%) and education
(13.5%).
Other atypical statuses that are relatively frequent are the self-employed
(18.9%) and unpaid family worker (12.6%). The unpaid family workers are
generally members of families who own small farms, usually producing for their
own consumption and not to sell their products on the market. The unpaid family
workers are more frequent amongst women (19.5% of total female employment
and only 7% of total male employment). This significant discrimination illustrates
that women are pushed into positions with the lowest social prestige in the
Romanian labour market.
Eurostat is the source for the next data, regarding atypical statuses in
Romania and which are presented below (Eurostat, 2009): Proportion of employees
with a contract of limited duration is very low: 2% of total employment. This figure
demonstrates the reduced flexibility of the Romanian labour market. Romania also
has the least flexible working time in EU. Teleworking is underdeveloped: 0.5% of
women (as compared to 3.8%, the average proportion in EU) and 0.2% of youth
(the average in EU is 8.4%). In Romania there is the higher proportion of working
poor of EU: 17.3% (the EU average is “only” 8.4%). Romanian youth has low
employment rate (23.9%; EU average is 32.9%) and high unemployment rate
(25%).
During Romania’s pre- accession and accession to EU, Romanian public
authorities tried to transpose into the national legislation the European Employment
Strategy (adopted in Luxembourg, 1997). Little by little, the labour law has
changed, in order to implement the four pillars of the European Employment
Strategy: employability, flexibility, entrepreneurship, and equal opportunities. Yet,
previous researches (Ghebrea, 2005) found that the Romanian labour market is not
enough flexible and adaptable. Part-time employment and other flexible work
arrangements should be more accepted and the legislation simpler and more
favourable in this respect. Special employment programmes are needed for rural
area, for agriculture and especially for the non-paid family workers: training
programmes, support for entrepreneurship etc. Also, the labour market requires
more effective incentives for the territorial mobility of the labour force. Romanian
labour market should be more open, more inclusive and more accessible for the
marginal groups, such as: Rroma community, youth, older workers, women and
disabled. Also, informal work is a big problem.
The Romanian labour legislation is characterised by profusion but lack of
coherence. The main formal documents referring to the atypical occupational
statuses are:
– The Labour Code (Law 53/2003); a new Labour Code was adopted in 2003,
replacing the old communist Labour Code. The new Labour Code introduced
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regulations concerning “temporary working assignments”, part-time individual labour
contracts, employees working at home, and regulations concerning personalized
time arrangements and contractual arrangements. These provisions should improve
the adaptability and the flexibility of the Romanian labour market but they failed
because insufficient awareness of the target groups and insufficient law enforcement.
The labour Code was revised in 2011, during the economic crisis: it becomes more
flexible but more favourable to employers, reducing protection for employees.
– Law 279/2005, referring to apprenticeship, as a form of work experience.
– Government Decision no 855/2013, referring to the flexibility of working
time.
– The National Plan for Youth Employability, 2013.
– The National Plan for Implementation of Youth Warranty, 2014–2015.
– The National Employment Strategy (2014–2020); it intends to accomplish
the following objectives: increasing employment; reducing unemployment; facilitating
transition from school to labour (through apprenticeships and internships).
Discussing the policy impact, Romania has the lowest expenditures for active
employment policies, both in absolute numbers and as a percentage (Eurostat,
2011). On the other hand, legislation provides good social security coverage for
flexible workers (for 90% of them) (Flexicurity: Indicators on the coverage of
certain social protection benefits for persons in flexible employment , 2007: 21).
A good point is also the flexibility of the parental leave.
Revision of labour legislation in 2011, under foreign investors’ pressure, was
meant for “easing the rules for layoffs and especially for mass layoffs as well as
widening the scope for fixed term contracts… measures to facilitate the employment
of daily labourers by removing social contribution levy from employers and
facilitation of income taxation” (Smith at al., 2012: 47). Therefore, policies became
recently oriented toward flexibility at the expense of security.
A very critical point is the informal employment, insufficiently tackled by
specific policies. The informal workers are not covered by the social security
systems and are exposed to abuses and exploitation. Both employers and employees
resort to such practices in order to maximise their incomes and avoid taxes. Many
workers use informal work for second, part-time or occasional jobs.
Women and youth constitute the largest part of atypical workers in Romania.
In the same time, they are discriminated in the labour market, even if, in order to
meet the targets of the Europe 2020 Strategy, the Romanian Government promoted
many pieces of legislation for youth (see above). For the young people, flexible
work should mean opportunities, not sacrifices. Romanian young people’s values
(Comşa et al., 2008) – autonomy, individualism, personal status and carrier, flexibility,
entrepreneurship – are consistent with flexible employment. Many youngsters
intend to work and/or study abroad and request more openness of the European
labour market and real free movement of workers within the European Union
(Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor, 2008).
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CONCLUSIONS: LIMITATIONS AND DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH
The preliminary research has confirmed that most of atypical workers are
young people indeed, and women, too. However, there is an extreme heterogeneity
regarding their education level, skills and social status.
Our research (preliminary as it is) proved that flexibility doesn’t mean, in
fact, more freedom, more autonomy and a better work-life balance; it means less
security at the workplace, more social exclusion, proliferation of informal economy
and more segmentation of the labour market, especially in Eastern European
Countries. Disadvantages seem greater than the benefits and the probability of
discrimination is quite high: atypical workers have lower wages, they receive lesser
social benefits, and they are less protected by the social security systems. Also,
they have lower access to training and lifelong learning programmes and to promotions
and career development, in general.
All these discrimination facts prove that – in European Union – policies offer
insufficient equal opportunities for atypical workers (especially regarding wages,
social prestige, and social protection). The main advantages of the atypical and
flexible work (autonomy, dynamism, better human relations and communication,
creativity, knowledge society, work-life balance, easier women’s access to paid
work) are potentialities only, without effective mechanisms to transpose them from
“de jure” to “de facto” situations.
The EU employment acquis is based on the principle of equal opportunities
between atypical and regular occupational statuses. Still, most of provisions refer
to a few statuses only (self-employed, part-time, fixed term contract, and telework)
and ignore the multitude and diversity of employment situations.
In Romania, atypical work and flexibility is mainly a survival strategy; often,
“shorter working time” means actually longer working time, because of employer’s
abuses. Even if the legislation provides social security coverage to 90% of atypical
and flexible workers, in fact the spread of the informal employment prevents
access to these benefits. Insufficient awareness and deficient law enforcement are
potential explanations for this situation. Most of flexible workers in Romania are
young people; despite the recent legislation passed by Romanian authorities, young
people are still discriminated in the Romanian labour market.
There is too much diversity of atypical statuses to say clearly in this moment
of our research what theory (“push” or “pull”) is truly confirmed. Actually, we are
using this phrase – atypical occupational status – for very different situations.
We are risking a generalization that may become useless and inoperable. Specific
research should be devoted to each atypical status. The atypical employment had
different developments in different European countries, according to national
contexts and specific labour markets and particular policies for these different
categories.
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As directions for future research regarding atypical employment, we intend to
explore the following questions:
Who are the people that make up the majority of atypical workers? What is
their socio-demographic and psychological profile? What are the potential
disadvantages and discrimination situations they are facing? To what extent the
European acquis in the field of employment provides solutions for equal
opportunities of these workers? To what extent labour law in Romania embodies
the principle of equality with respect to these workers?
The hypotheses corresponding to these questions are: socio-demographic and
psychological profile largely overlaps with that of “Generation Y/Z”; the
probability of discrimination is quite high; although the European acquis tries to
adjust to the new situation in the labour market, it doesn’t cover enough the
atypical forms of employment; the approach of the Romanian Labour Law
regarding this topic is superficial and difficult to implement, the incentives are
ineffective and bureaucratic costs are inhibitory.
The methods by which we try to investigate these assumptions are: in-depth
interviews with atypical workers, having different ages, genders and occupational
statuses; statistical data analysis, bibliographical analysis and content analysis of
formal documents.
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rticolul este o analiză preliminară privind multiplicarea şi
diversificarea ocupării forţei de muncă. Intenţionăm să
investigăm aspecte ale ocupării atipice legate de: factorii
explicativi ai apariţiei şi dezvoltării ocupării atipice; inventarul formelor
atipice de ocupare; profilul sociodemografic şi psihologic al lucrătorilor atipici;
avantajele şi riscurile generate de statusurile ocupaţionale atipice; principalele
politici de egalizare a şanselor dintre statusul ocupaţional standard şi statusurile
atipice, în Uniunea Europeană şi în România. Rezultatele acestei analize
ne-au arătat că majoritatea lucrătorilor atipici sunt, din punctul de vedere al
vârstei – tineri iar din punctul de vedere al genului – femei; dezavantajele acesor
statusuri ocupaţionale sunt mai mari decât beneficiile iar riscul discriminării
este ridicat; acest risc sugerează insuficienta adecvare a politicilor existente
la specificitatea şi diversitatea statusurilor ocupaţionale atipice. În România,
ocuparea atipică este adesea o strategie de supravieţuire în condiţiile în care
nu se poate accede la stususul ocupaţional standard. Chiar dacă, teoretic,
există o acoperire de către sistemele de securitate socială a circa 90% din
lucrătorii atipici, aceste date nu se referă la o categorie importantă, şi anume,
ocuparea informală.
Cuvinte-cheie: ocupare atipică, discriminare, generaţia Y/Z, acquis
european, legislaţia românească a muncii.
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ornind de la un scurt istoric al condițiilor de detenţie și în
special a celor de hrănire din unele penitenciare situate în diverse
zone ale lumii, articolul prezintă mai întâi unele schimbări ce
s-au produs în epoca modernă în acest domeniu, concentrându-se în partea a
doua pe trecerea în revistă și analiza succintă a reglementărilor și condiţiilor de
hrănire din Penitenciarul-Spital Jilava și Penitenciarul Jilava din București.
Articolul constituie rezultatul unor vizite de observație și al dialogurilor inițiate
de echipa de cercetare (autorii articolului) cu specialiști din Penitenciar și din
Penitenciarul-Spital (medici, directori, bucătari, personal de deservire, personal
administrativ ș.a.) și cu deținuți rezidenți. În context sunt analizați și o serie de
alți indicatori privind condițiile de detenție (fenomenul supraaglomerării din
penitenciare, deficitul de locuri de muncă pentru deținuți, veniturile obținute din
muncă de către aceștia, conținutul caloric al alimentelor ș.a.), cu impact asupra
modului de hrănire a persoanelor private de libertate din România.
Cuvinte-cheie: deținuți, reglementări, alimentație, condiții, drepturi.

INTRODUCERE ŞI METODOLOGIE CE A STAT
LA BAZA REALIZĂRII STUDIULUI

Administraţia Naţională a Penitenciarelor din România urmăreşte îmbunătăţirea
condiţiilor de detenţie şi de creştere a nivelului general de siguranţă, în spiritul
celor mai avansate norme naţionale şi internaţionale adresate domeniului. Prezentul
studiu serveşte acestui scop, constituind rezultatul aplicării următoarelor metode
de cercetare: documentare bibliografică asupra istoriei şi actualităţii modului de
hrănire al rezidenţilor din penitenciarele diferitelor state, inclusiv cele europene,
cu accent pe situaţia din statele central şi est-europene şi pe situaţia din România;
studierea reglementărilor privind administrarea hrănirii persoanelor ce execută
pedepse privative de libertate în România (alegerea surselor de procurare a
alimentelor, ritmicitatea aprovizionării, gestionarea resurselor ce contribuie la
hrănirea deţinuţilor, normarea diferitelor categorii de meniuri ş.a.); studierea
procedurilor de servire a meselor în penitenciar şi a tuturor procedurilor corelate
cu acestea, în România; efectuarea unor vizite în penitenciarul Jilava din Bucureşti
Adresele de contact ale autorilor: Mariana Stanciu, Adina Mihăilescu, Institutul de Cercetare
a Calităţii Vieţii al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti,
România, email: mariana3stanciu@gmail.com; adina.mihailescu@yahoo.com.
CALITATEA VIEŢII, XXVII, nr. 1, 2016, p. 20–41
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şi în spitalul penitenciar Jilava. Alături de toate acestea, s-au realizat şi interviuri
libere cu cinci rezidenţi din penitenciarul Jilava pe tema condiţiilor generale de
detenţie şi în special a modului de hrănire din penitenciar; realizarea unor discuţii
libere cu mai mulţi specialişti din penitenciar (directorul penitenciarului, medicul,
bucătarul ş.a.) şi din spitalul penitenciarului Jilava (directorul spitalului, bucătarul
spitalului, personal de serviciu ş.a.) pe tema principalelor dificultăţi întâmpinate
în activitatea lor specifică.

CONDIŢII DE DETENŢIE ÎN ÎNCHISORILE EST-EUROPENE
ÎNAINTE DE ANII 1960
În cvasimajoritatea închisorilor de drept comun din Occident numeroase
elemente comune ce ţin de condiţiile de detenţie (modul de încarcerare, condiţiile
de întreţinere a igienei, regimul de hrănire ş.a.) specifice sistemelor penitenciare
vest-europene au persistat o vreme destul de lungă (după 1860, vreme de aproape
un secol), fără a se înregistra schimbări majore. Regimul de detenţie englez, de
exemplu, era destul de aspru (comparabil cu situaţia din prezent a închisorilor din
Marea Britanie), din perspectiva calităţii vieţii deţinuţilor.
Pentru a-şi menţine greutatea corporală, omul adult are nevoie în jur de
(minimum) 2 500 calorii/zi (în stare de repaus la pat – 25–30 cal/kgcorp/zi). În
închisorile din Marea Britanie, vreme de mai multe veacuri, până la începutul
secolului al XX-lea, calitatea (foarte scăzută) şi cantitatea (redusă la extrem) a
hranei oferite de sistemul public în închisori făcea parte din modalităţile diverse
de aplicare a pedepsei. Măsura suspendării hranei pe intervale mai scurte sau mai
lungi nu constituia o raritate şi, ca urmare, deţinuţii pe termen mediu şi lung
sufereau sistematic de înfometare cronică.
Dar nu numai modul de hrănire al deţinuţilor era un mijloc de pedeapsă.
Până în secolul al XVIII-lea, deţinuţii dormeau direct pe pământ, primind doar
pâine şi apă zilnic. Deţinuţii care doreau să-şi suplimenteze hrana, în anumite
condiţii, trebuiau să poată plăti pentru ea.
Mayhew și Binney, în „Criminal Prisons of London” (1868), descriu modul
de viaţă din interiorul închisorilor din Londra anilor 1800. În cadrul acestei
descrieri, hrana deţinuţilor nu a generat un capitol prea consistent. Deţinuţii erau
trataţi în funcţie de regimul detenţiei, cei condamnaţi la un regim de muncă grea
primind o hrană ceva mai consistentă decât ceilalţi. Regimul alimentar deficitar la
nivel caloric contribuia la apariţia frecventă a unor epidemii şi a febrei, ceea ce
determina decesul destul de frecvent în rândurile deţinuţilor. Femeile primeau o
hrană ceva mai redusă cantitativ, comparativ cu cea a bărbaţilor. Existau şi deţinuţi
care nu primeau hrană zilnic, iar atunci când primeau, aceasta se reducea la o porţie
de terci (porridge) (dimineaţa şi/sau la prânz) şi o bucată de pâine (seara).
În penitenciarele europene ale anilor 1900–1950, chiar şi unii deţinuţi de
drept comun – ca să nu mai vorbim de cei politici –, care erau supuşi adesea unui
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regim de exterminare –, se considerau norocoşi dacă primeau 500–l 000 de calorii
pe zi. Nici celelalte condiţii de detenţie nu erau mai generoase. Supraaglomerarea
rezidenţilor şi munca grea la care erau obligaţi deţinuţii epuizau rapid puţina
energie pe care aceştia o obţineau din hrana zilnică. Viaţa pe termen lung, în
încăperi cu condiţii insalubre, genera premise sigure de îmbolnăvire şi, nu rareori,
de deces (Mayhew și Binney, 1868).
Mărturii impresionante, în privinţa austerităţii şi chiar a durităţii regimurilor
de detenţie din penitenciarele europene ale secolului trecut, pot fi identificate în
numeroase documente. Totuși, acestea sunt cu totul puse în umbră de realitățile
din închisorile comuniste, fie că acestea erau de drept comun sau – cu atât mai
mult – adresate deținuților politici.
După anul 1950–1960, când în Occident calitatea vieţii deţinuţilor începea
să se amelioreze sensibil, cel puțin comparativ cu secolul al XIX-lea, în
închisorile comuniste din ţările central şi est-europene situaţia condamnaţilor era
dramatică, îndeosebi în cazul deţinuţilor politici.
România constituia un exemplu de tristă amintire în această privinţă (Predescu,
2012), fapt atestat şi prin aceea că, în prezent, crimele comunismului din România
(dintre care deosebit de multe au avut loc în închisori) sunt studiate de două
institute: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului şi Institutul de Investigare
a Crimelor Comunismului.
În regimul comunist, pentru deţinuţii politic, condiţii extrem de dure de
detenţie au fost menţinute şi după anul 1950: „Foamea era însă cea mai puternică
metodă de tortură aplicată deţinuţilor politici, parcă mai dureroasă decât orice
bătaie şi umilire. Când deţinutul nu era pedepsit suplimentar, prin oprirea raţiei
zilnice de mâncare, acesta primea o masă în valoare de 500–1 000 de calorii.
Alimentele folosite în închisori erau, adesea, produsele care nu se vindeau la
magazinele comuniste: arpacaş, orz, varză, dovleci, gulii, cartofi, napi etc. Carnea
nu exista în regimul alimentar din închisorile politice, iar când aceasta era
prezentă, ea consta mai ales din rămăşiţe luate de la măcelarii (gheare, copite,
bojoci, buze, pielițe, capete de animale)” (Predescu, 2012).
Semnificaţia unei calorii
Poate indica două categorii de unităţi de măsurare a energiei, astfel:
– caloria mică sau gramcaloria aproximează energia de care este nevoie pentru a ridica
temperatura unui gram de apă cu un grad Celsius la presiunea de o atmosferă;
– caloria mare sau kilogramcaloria, numită şi caloria dietei, caloria nutriţioniştilor sau
caloria alimentară, aproximează energia de care este nevoie pentru a ridica temperatura unui
kilogram de apă cu un grad Celsius la presiunea de o atmosferă.
O calorie mare sau caloria alimentară este egală cu 1 000 de calorii mici. Această unitate de
măsură definită de Joule este echivalentă cu 4,2 kilojouli. Aceste cantităţi măsoară cantitatea de
energie existentă într-o unitate de masă alimentară (calorii pe gram).
Trebuinţele de nutriţie ale unei persoane se exprimă în număr de calorii pe zi.
(Conn Carole și Len Kravitz, 2014)
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România a excelat în construirea unor închisori de tristă faimă, din
perspectiva durităţii regimului aplicat rezidenţilor, înainte de 1944, dar mai ales în
perioada comunistă.
De exemplu, închisoarea Sighet, considerată una dintre închisorile cele mai
„negre” ale comunismului, a contribuit masiv la exterminarea elitelor culturale,
religioase şi politice ale României. A fost construită în anul 1897, de regimul
austro-ungar, ca închisoare de drept comun. A fost folosită de regimul respectiv
pentru exterminarea elitelor româneşti până în anul 1918.
După anii 1945–1950, aceasta a devenit din nou un fel de lagăr de
exterminare. După 1945, prin închisoarea Sighet s-a efectuat repatrierea foştilor
deportaţi din fosta U.R.S.S.
Din august 1948, închisoarea a devenit loc de detenţie şi de exterminare
pentru populaţia românească, fiind considerată „unitate de muncă specială”.
Modalităţile de aplicare a pedepselor erau multiple. În celulele insalubre, deţinuţii
erau hrăniţi mizerabil, fiind obligaţi să stea în picioare ore întregi. Nu aveau voie să
privească nici măcar pe fereastră. Cei care nu erau „ascultători”, erau închişi în
„celula neagră” – o cameră lipsită de lumină şi de orice alt obiect, fiind legaţi în
mijlocul ei, de o za fixată în podea. Umilinţa şi batjocura făceau parte din
programul zilnic al oricărui deţinut de la Sighet. În anul 1955, ca urmare a
Convenţiei de la Geneva şi a admiterii României în ONU, a avut loc o graţiere, o
parte dintre deţinuţii politici fiind eliberaţi, transferaţi sau consemnaţi la domiciu
forţat. Închisoarea din Sighet redevenise închisoare de drept comun. În anul 1977,
închisoarea din Sighet a fost dezafectată, clădirile ei adăpostind apoi o fabrică de
mături şi un depozit de sare. Din anul 1994, în clădirea închisorii a fost amenajat
un muzeu. În prezent, în clădirea respectivă se află sediul „Memorialului
Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei”, cunoscut şi ca „Memorialul Durerii
din Sighet”. Din anul 1998, Consiliul Europei a aşezat „Memorialul Durerii” de la
Sighet printre „principalele locuri de păstrare a memoriei continentului”, alaturi de
Memorialul din Auschwitz şi „Memorialul Păcii” din Normandia.

SCHIMBĂRI ÎN CONDIŢIILE DE DETENŢIE
După anul 1960, pedepsele privative de libertate din închisorile europene au
eliminat aproape în întregime restricţiile de ordin alimentar din regimul de detenţie
de tip european. Bucătăriile au fost reamenajate după noi principii, mult mai
avansate din perspectiva igienei, a calităţii, cantităţii hranei servite şi manevrării
acesteia. Multe penitenciare au externalizat serviciile de catering. Au fost admise
noi tehnici de preparare a hranei, iar dietele au devenit mai echilibrate, ţinând cont
de principiile nutriţioniste, ale igienei şi ale promovării stării de sănătate a
rezidenţilor.
Regimul de detenţie din Marea Britanie. După anul 1960, austeritatea în
privinţa accesului deţinuţilor la hrană a dispărut din închisorile englezeşti.

24

MARIANA STANCIU, ADINA MIHĂILESCU

5

Bucătăriile din închisorile englezeşti au fost organizate pe noi principii, mai avansate
din perspectiva igienei, a calităţii, diversităţii şi manevrării calificate a hranei
pregătite. Au fost adoptate noi tehnici de preparare a hranei, dietele au devenit mult
mai echilibrate, specialitatea medicală de nutriţionist devenind o componentă a
stafului închisorilor. La intervale neregulate, fiecare închisoare este inspectată de
un corp independent de specialişti (HM Prison Inspectorate) care ţine de Coroana
Britanică.
În prezent, orice închisoare poate primi sancţiuni dacă se constată nereguli în
managementul resurselor destinate întreţinerii deţinuţilor şi în special hrănirii deţinuţilor
(Health & Safety and catering), potrivit unor standarde mai ridicate decât oricând
în istorie. O bucătărie găsită ca nefuncţională la cele mai ridicate standarde
prevăzute prin lege, de regulă, este sancţionată prin închidere până la remedierea
neajunsurilor. Acest lucru chiar s-a întâmplat, de exemplu, în septembrie 2009,
când 370 de deţinuţi de la cea mai mare închisoare din Londra (HMP Wandsworth)
şi din vestul Europei, cuprinzând 1 700 deţinuţi, au fost găsiţi infectaţi cu salmonela
(Robinson [1], 2015).
În prezent, deşi deţinuţii primesc o dietă sănătoasă şi normal echilibrată caloric,
ei îşi pot suplimenta hrana de la magazilele alimentare din interiorul închisorii.
Deţinuţii sunt cazaţi în celule sau dormitoare neafectate de supraaglomerare. Viaţa
lor este asistată prin programe de sănătate speciale, ei desfăşoară ore de educaţie
fizică şi sport, bucurându-se de condiţiile sanitare moderne adoptate în modul de
viaţă modern din ultimii ani.
În închisorile englezeşti, managerul însărcinat cu asigurarea produselor necesare
pentru prepararea hranei deţinuţilor dispune de aproximativ £1.87 ($4) pentru a
achiziţiona alimentele necesare pentru fiecare deţinut, zilnic. De asemenea, în
închisori nu se mai aplică pedepse inclusiv prin modul de hrănire al deţinuţilor,
deoarece obiectivul primordial al acestora este recuperarea şi reabilitarea morală
a deţinuţilor. Parte a procesului de reabilitare morală şi psihosocială este şi educarea
deţinuţilor în sensul practicării unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate caloric.
Acest lucru îi are în vedere în special pe deţinuţii pe termen mai lung, inclusiv
pentru a evita creşterea costurilor cu întreţinerea acestora prin survenirea unor
probleme de sănătate de etiologie alimentară. Cele mai intense preocupări vizează
regimul diabetic, regimul alimentar al persoanelor care au suferit diverse accidente
cardiovasculare şi bolile corelate cu obezitatea.
Regimul alimentar al deţinuţilor are în vedere şi diversele confesiuni religioase
ale deţinuţilor (musulman, ebraic [kosher], ş.a.). Pentru fiecare dintre acestea sunt
pregătite diete speciale în cadrul închisorilor. Menţinerea sănătăţii şi echilibrul
nutriţional generează preocupări serioase pentru managerii alimentari din închisorile
moderne din Marea Britanie.
În Anglia şi Ţara Galilor funcţionează penitenciare specializate pentru mame
cu copii mici, acestea permiţând copiilor să crească alături de mamă, dacă acest
lucru este în interesul copiilor. În majoritatea cazurilor, copilul părăseşte unitatea
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până la vârsta de 18 luni, dar în cazuri excepţionale poate rămâne mai mult (Bojan,
2015).
Specificul italian. Una dintre cele mai sănătoase diete actuale aparținând
deținuților este cea din Italia. Asta deoarece deţinuţii italieni lucrează pentru a
produce fructe şi legume organice, inclusiv ulei de măsline. Închisorile italiene au
propriile modalităţi de a-şi obţine şi prepara hrana, deţinuţii lucrând şi în cadrul
marilor podgorii viticole. Ei sunt supravegheaţi de echipe specializate de management.
Deţinuţii beneficiază de produsele muncii lor, acordându-li-se uneori şi porţii de
vin, deoarece acestea au rolul de a reduce colesterolul şi de a preveni unele forme
de cancer.
Legislaţia italiană permite mamelor cu copii de până la trei ani să beneficieze
de alternative la încarcerare. De asemenea, femeile care au copii de până la zece
ani îşi pot ispăşi pedepsele la domiciliu, în altă reşedinţă privată sau într-un centru
de îngrijire şi asistenţă, dacă nu există pericol de recidivă şi deja au executat o
treime din sentinţă. Aproximativ 60 de copii cu vârsta sub trei ani intră anual în
închisorile italiene alături de mamele lor (Bojan, 2015).
Numeroase ţări permit, în prezent, rămânerea copiilor alături de părinţii lor
deţinuţi (îndeosebi alături de mama lor), pe un interval mai lung de un an, adică
până la vârsta de trei ani – SUA, Spania, Elveţia, Turcia (până la vârsta de şase ani),
Rusia ş.a.
O închisoare italiană mai excentrică: Fortezza Medicea. Un număr de 150 de
deţinuţi îşi ispăşesc pedepsele într-o instituţie situată în Volterra, Toscana, ce
găzduieşte şi unul dintre cele mai excentrice restaurante din Italia. O echipă de
deţinuţi, dintre care unii au fost condamnaţi pe viaţă pentru crimă, gătesc diferite
feluri clasice din bucătăria italiană, cinele fiind servite pe fondul muzical produs de
un pianist, şi el condamnat pe viaţă pentru crimă (Închisori bizare, 2015).
Contextul american actual. Meniurile tipice americane, de regulă, conţin
cantităţi relativ scăzute de zahăr şi de sare şi un număr moderat de calorii.
Opţiunile americane de meniuri zilnice ţin cont de criteriile de ordin religios, etic
sau specific al dietei (vegan, vegetarian ş.a.). Metodele moderne de condiţionare,
preparare, depozitare şi transport al hranei permit servirea unei hrane destul de
diversificate al cărei cost este rezonabil, de regulă, servind colectivităţi largi de
consumatori din şcoli, închisori sau spitale.
Deţinuţii americani îşi pot suplimenta dieta, contra cost, de la micromagazinele
deschise în interiorul închisorilor (Barclay, 2014; Waite, 2009).
De regulă, unor deţinuţi aflaţi sub incidenţa unui ordin pe pedeapsă suplimentar
li se interzice primirea de pachete alimentare din partea familiei sau primirea de
hrană proaspătă chiar contra cost. Iar alimentația acestora constă într-un cocktail
nutritiv realizat din părţi ale meniului servit deţinuţilor în ziua anterioară (nutraloaf),
puternic detestat de către deținuți. Așadar, din închisorile americane nu a dispărut
complet conceptul pedepsei administrate prin intermediul alimentației (Barclay,
2014; Waite, 2009).
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Şi în SUA, potrivit unui articol din 18 februarie 2015, din revista Pacific
Standard, zece state americane – New York, California, Illinois, Indiana, Ohio,
Nebraska, South Dakota, Washington, West Virginia şi Wyoming – au un sistem
de „creşe în închisori”, care permite mamelor să-şi ţină copiii alături de ele între
unul şi doi ani (Bojan, 2015).
Metode americane actuale de condiţionare a hranei
Cea mai mare parte a hranei servite în închisorile americane se prepară prin metoda snapfreezing sau blast freezing, care constă în tratarea termică a diferitelor alimente (timp de 90 de
minute), la o fabrică alimentară centrală, după care acestea sunt rapid răcite (sub 3°C, pentru a fi
depozitate la rece (între 0–3°C) până la momentul utilizării. Se transportă în bucătăriile
închisorilor cu maşini de tip refrigerator. Perioada de depozitare, de regulă nu depăşeşte 5 zile.
Pentru depozitarea pe termen mai lung, se foloseşte metoda de pasteurizare a alimentelor.
Metoda pasteurizării a fost inventată de francezul Louis Pasteur, în anul 1864, care a descoperit
că prin fierbere unele băuturi precum berea sau vinul îşi încetează degradarea ca efect al
distrugerii unei mari părţi a bacteriilor şi microbilor patogeni conţinute de acestea (spre
deosebire de pasteurizare, sterilizarea distruge toate microorganismele conţinute în alimente, dar
alterează masiv gustul şi calitatea acestora). Pasteurizarea este folosită în prezent pe scară largă
în industria alimentară pentru condiţionarea alimentelor în vederea creşterii durabilităţii lor
(Barclay, 2014; Waite, 2009).

Deţinuţii cu calitatea de părinţi (cu copii în primii doi–trei ani de viaţă) îşi pot
creşte copiii în penitenciar. Date fiind legăturile strânse ce există, în mod natural,
între mame şi copiii lor – inclusiv în ceea ce priveşte necesitatatea de a hrăni
copiii sugari prin alăptare – numeroase ţări europene, precum Elveţia, Belgia,
Turcia, Suedia, Spania, Franţa, Danemarca, Grecia, România, Italia ş.a. au reglementat
ca, în anumite condiţii, femeile aflate în închisoare, să-şi crească copiii nou-născuţi,
pe anumite intervale de timp, în centrele de detenţie (Bojan, 2015).
Numeroase ţări permit prezenţa copiilor în închisori alături de un părinte
încarcerat, însă majoritatea impun limite de vârstă şi privind perioada de şedere a
minorilor în centrele de detenţie, potrivit unui raport din august 2014 al Bibliotecii
Congresului american, actualizat în ianuarie 2015.
Conform raportului, care studiază legislaţia din 97 de state, unele impun însă
şi alte criterii, precum perioada de alăptare sau evaluarea intereselor copilului. În
majoritatea cazurilor, închisorile care pot găzdui copii trebuie să îndeplinească
anumite standarde, precum alimentaţie adecvată, acces la îngrijiri medicale sau
servicii de îngrijire a copilului. În unele ţări, pe lângă plasarea copilului în detenţie
alături de părinte, există varianta amânării executării pedepsei sau arestul la
domiciliu (Bojan, 2015).
Potrivit MAE, reprezentanţii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare
ai României fac vizite periodice la penitenciare şi acordă asistenţă consulară
deţinuţilor români, la cerere. Consulii români au în atribuţii şi participarea la
întrevederile cu reprezentanţii penitenciarelor, în scopul de a se informa asupra
situaţiei cetăţenilor români aflaţi în centrele de detenţie (Bojan, 2015).
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Legislaţia belgiană permite deţinuţilor să îşi ţină copiii alături de ei în
închisoare până la împlinirea vârstei de trei ani, în unităţi speciale pentru găzduirea
mamelor cu copii. Legea daneză prevede ca o femeie sau un bărbat să îşi poată ţine
copilul cu vârsta mai mică de un an în închisoare, dacă este capabil/ă să aibă grijă
de el.
Deţinuţii au aceleaşi drepturi la servicii medicale ca restul populaţiei şi pot
munci la fel ca alţi cetăţeni. Mamele încarcerate, care lucrează în închisori, au
dreptul la un an de concediu maternal, pentru a se concentra pe creşterea copilului.
Deţinuţii care muncesc au, de asemenea, dreptul la concediu medical cu plată
(Bojan, 2015).
În Finlanda, un copil mic poate fi plasat într-o unitate familială din închisoare
în timp ce părintele îşi ispăşeşte pedeapsa, până la împlinirea vârstei de doi–trei
ani, când aceasta este în avantajul copilului. În perioada 2000–2006, aproximativ
100 de copii se aflau în închisorile finlandeze alături de mamele lor (Bojan, 2015).
Conform legislaţiei suedeze, femeile sau bărbaţii încarceraţi îşi pot ţine copiii
în închisoare, dacă acest lucru este spre binele minorului. Suedia foloseşte însă, în
multe cazuri, pedepse alternative, precum eliberarea condiţionată sau monitorizarea
electronică. Legislaţia permite, de asemenea, amânarea executării pedepsei cu
închisoarea în cazul unei femei însărcinate sau care alăptează (Bojan, 2015).
Norvegia este o ţară extrem de avansată în privinţa concepţiei asupra
modalităţilor de recuperare psihosocială a deţinuţilor şi de reinserţie a persoanelor
ce au parcurs un stagiu de detenţie în penitenciar. De altfel, Codul penal norvegian
nu include sancţiuni de condamnare la închisoare pe viaţă sau pedeapsa cu
moartea. Fiecare deţinut norvegian, indiferent de delictul pe care l-a comis, se
întoarce acasă la un moment dat, ceea ce pune problema necesităţii reinserţiei
sociale a acestuia. În sistemul de detenţie norvegian, chiar şi cei mai periculoşi
infractori încă beneficiază de încrederea sistemului şi, ca urmare, pot trăi în celule
fără gratii ale căror chei sunt păstrate de deţinuţi (Închisori bizare, 2015). Despre
închisoarea din Insula Bastoey se spune că este o versiune de vacanţă a Alcatrazului
(reporterul CNN, John D. Sutter), aceasta fiind considerată un fel de „închisoare
umană ecologică”. O metodă de reabilitare similară cu cea de la Bastoey este
folosită în majoritatea închisorilor din Norvegia – ţara cu cea mai mică rată de
recidivare din Europa – 30% (Închisori bizare, 2015). Austria se remarcă prin
condiții excepționale în domeniul penitenciarelor. De exemplu, Centrul de justiţie
Leoben deţine o clădire deosebit de modernă, proiectată de arhitectul Josef Hohensinn,
în 2004. Aceasta este rezidența a circa 200 de deţinuţi, fiind considerată „o închisoare
de cinci stele”. Arhitectura penitenciarului se remarcă prin unele structuri din sticlă
aerodinamică şi interioare din lemn ce contribuie la impresia de integrare a
penitenciarului în lumea normală, „de afară”. În interiorul acestuia, deţinuţii se pot
deplasa liber, atât în celulele spaţioase cât şi în spaţiile comune din exteriorul
celulelor. Potrivit arhitectului Hohensinn, penitenciarul funcţionează pe principiul
„Securitate maximă afară; libertate maximă înăuntru” (Închisori bizare, 2015).
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SPECIFICUL REGIMULUI DE DETENŢIE DIN ŢĂRILE CENTRAL
ŞI EST-EUROPENE
Sunt diferenţe mari între închisorile descrise în secțiunea anterioară şi cele
din ţările central şi est-europene. Cu toate acestea, cel puţin la nivelul legislaţiei şi
pentru instituţiile penale sau penitenciarele central şi est-europene, Regula nr. 1 a
Regulamentului de încarcerare european (European Prison Rules – EPR) prevede
ca privarea de libertate să aibă loc în condiţii materiale şi morale care să asigure
respectul demnităţii umane. Această regulă este însă destul de frecvent încălcată, în
cele mai multe dintre instituţiile penale sau penitenciarele respective.
După schimbările politice intervenite în perioada 1981–1991, ţările din
Europa Centrală şi de Est şi-au reformat sistemele judiciare şi penitenciare, în
spiritul noilor exigenţe ale democratizării întregii vieţi sociale. Prin reformele
aplicate, unele progrese au avut loc în toate sistemele penitenciare din ţările
respective, deşi în statele intrate mai târziu în UE, rezultatele sunt încă destul de
modeste, din perspectiva aşteptărilor sociale.
Diverse studii asupra situaţiei sociale existente în sistemele penitenciare din
aceste ţări, după anul 1994 au inventariat o serie de schimbări în mai bine, dar şi o
serie de probleme ce persistă şi variază ca şi gravitate de la o ţară la alta. Unele
dintre problemele respective sunt prezente, mai mult sau mai puţin, în toate
sistemele din regiune (Walmsley, 2005). Dintre acestea menţionăm:
– creşterea nivelului de supraaglomerare a rezidenţilor din penitenciare,
(exceptând Albania, Bulgaria, Slovacia, Armenia) atât în stadiul de predetenţie, cât
şi după pronunţarea sentinţelor; acest fenomen s-a produs pe fondul creşterii
numărului de deţinuţi şi a incidenţei delictelor sociale, în condiţiile în care unele
penitenciare şi-au schimbat reglementările, în sensul acordării unui spaţiu mai
extins per deţinut;
– durata mare a regimurilor de predetenţie în raport cu condiţiile inadecvate de
detenţie oferite (supraaglomerare, incinte ce necesită reconstrucţie sau recondiţionare
ş.a.);
– deficitul de resurse sociale alocate recondiţionării spaţiilor de detenţie;
– amânarea trecerii prin instituţiile de reglementare a unor noi Coduri de
procedură penală (adecvate noilor realităţi sociale); după anul 1996, doar 15 ţări
central şi est-europene au adoptat noi Coduri penale, transferând responsabilitatea
pentru penitenciare de la Ministerul de Interne la Ministerul de Justiţie;
– deficitul de personal specializat pregătit corespunzător (medici, personal
didactic, asistenţi sociali) din penitenciare şi celelalte instituţii de profil;
– deficitul de utilizare a unor metode pozitive, în acord cu standardele
internaţionale, în vederea îmbunătăţirii regimurilor de detenţie din penitenciare şi a
recuperării deţinuţilor, în vederea unei reuşite reintegrări sociale a acestora după
eliberarea din penitenciar.
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Marea majoritate a administraţiilor sistemelor penitenciare din regiune
definesc supraaglomerarea spaţiilor de detenţie ca fiind principala problemă cu
care se confruntă în prezent, existând chiar şi penitenciare unde nu toţi deţinuţii
dispun de propriul pat.
În ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea hranei primite de deţinuţi, aproape
toate administraţiile din penitenciare raportează că acestea respectă, ori sunt
apropiate, de standardele medii de catering prezente în afara stabilimentelor de
detenţie. Totuşi o proporţie de o treime din numărul total de penitenciare nu oferă
încă diete echilibrate (care să includă cantitatea reglementată de carne – 100 g pe
zi/persoană, fructe şi legume proaspete).
În unele sisteme penitenciare, îngrijirea sănătăţii se face prin servicii ce sunt
deja integrate şi cooperează cu sistemele publice de ocrotire a sănătăţii din ţările
respective.
Mulţi deţinuţi ajung în penitenciare având probleme de alcoolism (trei
sferturi dintre deţinuţi) – dependenţa de consumul de alcool fiind, potrivit
raportărilor, mult mai răspândită decât dependenţa faţă de consumul altor droguri.
Mai puţin de trei cincimi dintre administraţiile penitenciarelor au raportat un număr
mare de deţinuţi dependenţi de consumul de droguri, numărul acestora fiind în
creştere în toate penitenciarele.
Numărul de deţinuţi HIV pozitivi este în creştere în jumătate dintre sistemele
penitenciare. Potrivit recomandărilor OMS şi ale Consiliului Europei, cele mai
multe dintre administraţiile penitenciarelor nu mai aplică testul HIV tuturor
deţinuţilor, dar şapte dintre acestea continuă să o facă.
Tuberculoza pare a fi cea mai importantă problemă de sănătate în cele mai
multe dintre penitenciarele central şi est-europene, deşi sunt în derulare programe
de combatere a acesteia. Ţările mai puternic afectate în acest sens beneficiază de
unele programe internaţionale de suplimentare a finanţării combaterii tuberculozei
(Walmsley, 2005).

REGLEMENTĂRI PRIVIND CONDIŢIILE DE HRĂNIRE SAU CU IMPACT
ASUPRA ACESTORA, ÎN PENITENCIARELE ŞI CENTRELE
DE REEDUCARE DIN ROMÂNIA
Reglementări privind accesul la hrană şi normele de hrănire.
Reglementările principale utilizate în penitenciarele româneşti pentru normarea
hranei oferite deţinuţilor sunt cuprinse în Ordinul nr. 2713/C/15.11.2001 Instrucţiunile
privind aplicarea normelor de hrană pe timp de pace pentru efectivele din Ministerul
Justiţiei, emis de Direcţia Generală a Penitenciarelor. Legea nr. 523/2003 şi Legea
nr. 143/2004 prevăd că, în cadrul unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
hrănirea deţinuţilor se asigură în limita unor plafoane calorice diferenţiate, în
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funcţie de starea de sănătate şi regimul activităţilor desfăşurate de rezidenţi (dacă
lucrează sau nu).
Normele minime obligatorii de hrană sunt stabilite prin ordin al ministrului
justiţiei pe baza consultării unor specialişti în nutriţie, administraţia locului de
deţinere asigurând persoanelor private de libertate, de trei ori pe zi, o hrană variată,
corespunzătoare calitativ şi cantitativ regulilor de dietă, conform stării de sănătate
şi naturii muncii prestate, după caz. Pentru persoanele bolnave, medicul de la locul
de detenţie prescrie regimul alimentar necesar (în Anexa nr.1 se poate vizualiza
Lista zilnică de alimente utilizate în hrănirea persoanelor private de libertate
din Penitenciarul Bacău).
Legea nr. 275 (art. 35, al. 2) din 2006 prevede şi necesitatea de a elabora
normele obligatorii minime de hrană pentru deţinuţi (Avocatul Poporului, 2011).
Şi femeilor gravide sau celor care au născut în timpul executării pedepsei, cât
timp copilul rămâne cu mama, copiilor născuţi la penitenciar, până la vârsta de un
an, precum şi minorilor, li se asigură hrana în mod diferenţiat, potrivit normelor
legale stabilite pentru aceste categorii.
Administrația Penitenciarului București Jilava asigură zilnic alimentația
deținuților în limita plafonului caloric reglementat, respectând structura normelor
de hrană la care deţinuţii au dreptul, conform Ordinului Ministrului Justiţiei
nr. 2713/C din 15.11.2001. Zilnic, după prepararea hranei se procedează la gustarea
acesteia şi luarea probelor alimentare pentru fiecare fel de mâncare de către
medicul şef, ocazie cu care se consemnează în Registrul organoleptic special
instituit şi se aprobă darea în consum. Greutatea unei porţii de mâncare este, de
regulă, 500 g felul I şi 350 g felul II.
Alocarea hranei pe norme se efectuează în baza notei de efective avizată de
medicul şef al unităţii, care consemnează numărul deţinuţilor alocaţi la normele de
hrană, în funcţie de starea de sănătate. Ridicarea alimentelor de la depozitul unităţii,
prepararea lor şi distribuirea s-a realizat în condiţii de igienă şi cu produse proaspete
aprovizionate ritmic de la furnizorii cu care administrația locului de deținere a avut
încheiate contracte de furnizare.
Pentru asigurarea unei diversificări a alimentaţiei se întocmește un tabel decadal
pentru fiecare normă de hrană, cu menţionarea meniurilor asigurate la mic dejun,
prânz şi cină. Meniurile sunt aprobate de către medicul şef. Zilnic se afişează pe
fiecare secţie de deţinere meniul pentru a doua zi.
De asemenea, prepararea și distribuirea hranei pe secțiile de deținere se
realizează în recipiente de inox, cu deținuți special selecționați în acest sens, cărora
li se fac analize medicale specifice, la perioade de timp, conform prevederilor legale,
dotaţi cu halate, bonete şi mănuşi de unică folosinţă, sub supravegherea personalului
desemnat pentru această activitate.
Aprovizionarea penitenciarului se face prin contracte atribuite în urma licitațiilor
de produse alimentare, cele mai multe produse achiziționându-se în sistem on-line
SEAP.
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În cazul bolnavilor de tuberculoză, ce efectuează pedepse privative de libertate
în cadrul sistemului penitenciar, hrana zilnică este dată de Norma de hrană nr. 18,
care prevede acordarea a 3 175 calorii/zi, la care se adaugă Suplimentul de hrana
nr. 18 D – 1 400 calorii/zi, rezultând un total de 4 575 calorii/zi.
Persoanele afectate de HIV-SIDA beneficiază de 3 500 calorii/zi plus o
indemnizaţie de 400 lei/lună în vederea suplimentării hranei.
Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor (actualizată la data de
12 februarie 2004) şi Regulamentul de aplicare al acestei legi stabilesc dreptul
deţinuţilor la hrana necesară, în funcţie de munca pe care o prestează şi de starea
sănătăţii lor (Portal legislativ, 2004).
Reglementările directe, ca şi modalităţile concrete prin care se efectuează
hrănirea persoanelor ce execută pedepse privative de libertate ţin cont de o seamă
de alte reglementări ce condiţionează, într-un fel sau altul, accesul deţinuţilor la
alimentație. Dintre acestea, menţionăm:
Legea nr. 254 din 19 iulie 2013, privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, care,
prin Art. 31, Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate
prevede că:
(1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în ordinea
descrescătoare a gradului de severitate, următoarele:
a) regimul de maximă siguranţă;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
(2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferenţiază
în raport cu gradul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanelor condamnate,
modul de acordare a drepturilor şi de desfăşurare a activităţilor, precum şi cu
condiţiile de detenţie.
Prin Art. 50, Alimentaţia persoanelor condamnate, se prevede că:
(1) Administraţia fiecărui penitenciar asigură condiţii adecvate pentru
prepararea, distribuirea şi servirea hranei potrivit normelor de igienă a alimentaţiei,
în funcţie de vârstă, starea de sănătate, natura muncii prestate, cu respectarea
convingerilor religioase asumate de către persoana condamnată printr-o declaraţie
pe propria răspundere.
(2) Persoanele condamnate au acces la apă potabilă.
(3) Normele minime obligatorii de hrană se stabilesc, după consultarea unor
specialişti în nutriţie, prin ordin al ministrului justiţiei.
Prin Ordinul nr. 2713/C/2001 se prevede că hrănirea persoanelor fizice aflate
în detenţie, care sunt adepte ale unor culte sau religii, poate fi asigurată în mod
adecvat, înlocuindu-se, în limita posibilităţilor, produsele agroalimentare neindicate
de cultele respective cu altele permise – asemenea persoane sunt hrănite conform
Normei de hrană nr. 17, fiind eliminate din meniul lor produse precum slănină,
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carne de porc, subproduse din carne de porc, acestea fiind înlocuite cu carne de
vită, oaie sau pasăre.
În prezent, ANP revizuieşte normele obligatorii de hrană, prevăzute prin art.
35 al. 2 din Legea nr. 275, deoarece acestea nu prevăd dreptul la hrană al unor
persoane adepte ale unor culte sau religii, potrivit Art. 29 din Constituţia României,
referitor la garantarea libertăţii conştiinţei şi, ca urmare, practica curentă are în
vedere Ordinul nr. 2713/C/2001.

Reglementări privind dreptul deţinuţilor de a primi alimente din
partea familiei.
Prin Ordinul ministrului de justiție nr. 3042/C, din 28 noiembrie 2007 privind
durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi
categoriile de bunuri ce pot fi primite, păstrate şi folosite de persoanele aflate în
executarea pedepselor privative de libertate, în temeiul Legii nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, al Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal şi al Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, s-a
prevăzut ca:
– persoanele private de libertate beneficiază, în limitele prevăzute în anexa
nr. 1, de cel mult o vizită pe săptămână. În aceleaşi condiţii, minorii privaţi de
libertate şi femeile gravide ori care au născut, pe perioada în care îngrijesc copilul
în locul de deţinere, beneficiază de cel mult două vizite pe săptămână.
– greutatea unui pachet cu bunuri ce pot fi primite, păstrate şi folosite de
persoanele private de libertate, în condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (1) din
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, nu va depăşi 10
kg. Numărul pachetelor ce pot fi primite lunar este egal cu cel al vizitelor la care
persoanele private de libertate au dreptul, conform anexei nr. 1;
– persoanele private de libertate nu pot primi prin pachet produse alimentare,
dulciuri, legume, fructe, cafea, ţigări, apă minerală, băuturi răcoritoare, produse
cosmetice şi de întreţinere, detergenţi, baterii pentru aparatura audio, precum şi
orice alte produse în care se pot disimula droguri, substanţe toxice ori care prin
controlul specific pot fi deteriorate sau în cazul cărora activitatea de control
contravine normelor igienico-sanitare. Produsele din categoria celor enumerate pot
fi achiziţionate numai de la punctul comercial care funcţionează în incinta locului
de deţinere. Se interzice vânzarea către persoanele private de libertate a produselor
alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în
vederea consumului, cu excepţia cafelei;
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– plafonul săptămânal al sumei cu care persoanele private de libertate pot
efectua cumpărături de la punctele comerciale înfiinţate în cadrul unităţilor de deţinere
reprezintă jumătate din salariul minim brut pe economie;
– în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, directorii
locurilor de deţinere dispun măsuri de diversificare a gamei de bunuri prevăzute la
art. 11 al. 1, ce pot fi achiziţionate de către persoanele private de libertate de la
punctele comerciale din incintă. (2) În această perioadă persoanele private de
libertate pot primi alimente şi bunuri de natura celor prevăzute în art. 11 al. (1), cu
excepţia produselor alimentare semipreparate, preparate sau gătite, uşor alterabile
ori care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea
consumului, ori a produselor a căror valabilitate este expirată. Se interzice primirea
bunurilor care nu prezintă sigiliul producătorului sau care, în urma controlului
specializat, pot suferi modificări ori deteriorări.
Reglementările româneşti privind domeniul hrănirii rezidenţilor din penitenciare
şi din centrele de reeducare naţionale integrează, în versiuni juridice mai vechi
(formulate încă din vremea regimului comunist), sau în versiuni mai noi, adaptate
noilor aspecte ale vieţii sociale actuale, etapele esenţiale presupuse de facilitarea
accesului deţinuţilor la hrana zilnică: instituirea şi regulile de funcţionare ale blocului
alimentar, aprovizionarea cu resurse alimentare a depozitelor penitenciarului,
pregătirea, manevrarea şi servirea hranei, acordarea a trei mese pe zi deţinuţilor,
reglementarea normelor de hrană pe diferite criterii (pentru persoanele cu diverse
afecţiuni medicale, pentru persoanele care muncesc sau nu, pentru persoanele ce au
diverse orientări confesionale ş.a.). Este reglementată şi suplimentarea hranei
deţinuţilor prin primirea periodică a unor pachete cuprinzând, între altele, produse
alimentare din partea familiei. Este reglementată şi suma de bani pe care deţinuţii o
pot utiliza în scopul suplimentării hranei prin cumpărarea de alimente de la
magazinele înfiinţate în incinta penitenciarelor. De asemenea, este reglementată
legal şi posibilitatea ca părinţii deţinuţi – în fapt, mamele cu copii în primul an de
viaţă – să acorde acestora atenţie şi îngrijire în interiorul penitenciarului, sau să
obţină o amânare ori o suspendare a executării pedepsei privative de libertate.
Desigur, unele reglementări legale sunt susceptibile de a fi îmbunătăţite, atât din
perspectiva interesului economic al sistemului în ansamblu, cât şi din aceea a
intereselor rezidenţilor – şi asta nu doar comparativ cu ţările avansate, puternic
orientate spre recuperarea psihosocială a deţinuţilor, în vederea reinserţiei lor
sociale după executarea stagiului de pedeapsă (vezi cap. 3), dar şi comparativ cu
unele dintre ţările central şi est-europene. Unele asemenea schimbări sunt pe
punctul de a fi operate (de exemplu, prin actualizarea în curs de derulare a
Ordinului nr. 2713/C/2001). Mai slab reglementată şi controlată este activitatea
magazinelor din incinta penitenciarelor. Ca urmare, în mai multe penitenciare există
practica de a vinde unele produse cu mult peste preţul lor mediu existent pe piaţa
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liberă, întreprinzătorii respectivi (unii integraţi în incinta penitenciarului chiar cu
ştiinţa administraţiei penitenciarului) realizând unele schimburi economice extrem
de avantajoase cu deţinuţii, profitând masiv de condiţia restrictivă a acestora.
Personalul din administraţia penitenciarelor – după cum am observat prin
discuţiile deschise pe care le-am purtat cu mai mulţi specialişti din domeniu –
conştientizează cele mai multe dintre problemele şi dificultăţile sistemului (inclusiv
în materie de reglementare) şi manifestă unele iniţiative în a schimba situaţia în
mai bine pentru deţinuţi.
Din discursul specialiştilor se poate constata însă şi o oarecare inhibiţie latentă
a iniţiativelor, alimentată prin conştientizarea tacită a priorităţilor societăţii româneşti
actuale, prin constatarea tendinţelor Guvernului României de a limita sever resursele
economice alocate sistemului şi, nu în ultimul rând, prin conştientizarea limitelor
de schimbare a comportamentului celor mai multe dintre persoanele rezidente în
penitenciare (ceea ce impune menţinerea pe termen lung a numeroase restricţii în
toate domeniile vieţii din penitenciar).
Deşi foarte greu, totuşi, lucrurile par a se mişca spre mai bine, mai ales de
când în sistem au început să fie atrase fonduri de la Uniunea Europeană.

REALITĂŢI CONCRETE LA PENITENCIARUL JILAVA
La Blocul alimentar al Penitenciarului Spital utilajele de preparare a hranei
au o vechime destul de avansată, locul este relativ curat şi lucrurile par a se derula
în cadrul unei rutine zilnice cunoscute de toți cei direct implicați în pregătirea și
servirea celor trei mese zilnice (bucătarul, câţiva deţinuţi însărcinaţi cu manevrarea
şi distribuţia hranei în camerele de rezidenţă a bolnavilor, medicul șef ș.a.). Timp
de peste cinci ani, în blocul alimentar respectiv, rutina zilnică, dar și utilajele
pentru prepararea hranei deservesc pentru un număr mediu de 450 de deținuți din
Penitenciarul Spital plus un număr mediu de 1 200 rezidenți în Penitenciar.
Hrana este preparată de un bucătar profesionist, la procesul respectiv ajutând
câțiva deținuți care vor să lucreze și câteva persoane angajate în acest scop.
Spitalul dispune de o sală pentru servirea mesei, care deservește secţia medicală
şi pacienţii deplasabili de la secţia de psihiatrie. Pentru persoanele cu afecţiuni
contagioase (de exemplu, TBC), masa se serveşte direct în salonul bolnavului.
Am întrebat administrația spitalului despre eventuala existenţă a unor
refuzuri de primire a hranei de către deţinuţii din spital. S-au înregistrat cazuri
extrem de rare de refuz al hranei din partea bolnavilor. Totuşi, la ieşirea din incinta
penitenciarului-spital, am observat pe lângă clădire mai multe pâini aruncate de
către deţinuţii din spital, deși fiecare cameră de detenție este prevăzută cu coș de
colectare a reziduurilor menajere.
În Penitenciarul Jilava aprovizionarea cu alimente se realizează prin participarea
la licitaţii cu produse alimentare, cele mai multe produse achiziţionându-se de la
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PSAP (sistemul de achiziţii publice), deoarece acolo se practică, de regulă, cele
mai accesibile preţuri. În funcţie de perisabilitatea lor, produsele se depozitează în
depozitele penitenciarului sau în frigidere (carnea). Nivelul costurilor asociate
diverselor norme de hrană variază de la un sezon la altul şi de la o normă de hrană
la alta, în funcţie de preţurile de pe piaţă şi de nivelurile de preţ ce se pot obţine
prin participarea penitenciarului la licitaţii.
În pofida faptului că percepţia generală este că cheltuielile cu întreţinerea
penitenciarelor ar fi mari, deţinuţii mănâncă de 3–4 lei pe zi, iar întreţinerea lor
efectivă costă mai puţin decât un ajutor social sau o indemnizaţie de şomaj.
Din dialogul purtat cu deţinuţii selecţionaţi de administraţie (desfăşurat în
biroul de lucru al medicului), în ceea ce privește alimentația, au rezultat următoarele
aspecte:
– un număr relativ mare de deţinuţi suferă de diferite afecţiuni medicale şi,
ca urmare, beneficiază de regimuri alimentare adecvate stării lor; hrana este relativ
monotonă; în cadrul meniului la comun se distribuie foarte rar fructe sau legume
proaspete, spre deosebire de meniurile destinate deţinuţilor cu diverse afecţiuni; cei
mai mulţi deţinuţi îşi suplimentează hrana contra cost de la magazinul din incinta
închisorii;
– deţinuţii care primesc pachete cu alimente din partea familiei lor sunt
relativ puţini (cam 25% din numărul total al deţinuţilor dintr-o celulă); sunt însă şi
deţinuţi care nu sunt vizitaţi de familie, sau deţinuţi care deşi sunt vizitaţi nu
primesc alimente, deoarece fac parte din familii foarte sărace;
– unii dintre deţinuţi, periodic, mai cumpără de la magazinul închisorii produse
din care distribuie și celor care nu primesc nimic de acasă; monitorizarea preţurilor
practicate în magazinele aflate în incinta unităţilor de deţinere se realizează în
conformitate cu Decizia nr. 595/2007 şi adresa ANP nr. 248569 din 26.11.2008,
respectiv nr. 20269 din 01.02.2011. La începutul fiecărui an se numeşte o comisie
care, lunar, urmăreşte încadrarea nivelului preţurilor practicate la punctul
comercial, în limita mediei preţurilor practicate pe plan local. Rezultatele sunt
materializate printr-un proces verbal, care cuprinde situaţia comparativă faţă de 3–
4 supermarketuri. De asemenea, comisia verifică dacă este afişat adaosul comercial
(fără a depăşi 30%), toate produsele să aibă afişate preţurile de vânzare, iar
termenul de valabilitate să nu fie depăşit. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
este realizată de către asistentul de tură şi constatările sunt consemnate într-un
registru care stă la punctul commercial.

CONCLUZII
Îndeosebi în ultima jumătate de secol, în alimentația deţinuţilor din întreaga
Europă și nu numai, au avut loc îmbunătăţiri capitale atât din perspectiva cantităţii
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şi calităţii hranei oferite deţinuţilor, cât şi în ceea ce priveşte grija şi controlul
consecvent al administraţiilor din penitenciare pentru ca parametrii hranei să respecte
standardele legale la toate criteriile. Toate acestea au fost posibile prin schimbarea
radicală a legislaţiei din domeniu.
Schimbări majore s-au produs, desigur, şi în legislaţia de profil din România.
Aceasta a devenit mult mai competentă şi mai larg acoperitoare a problematicii
nutriţiei persoanelor private de libertate.
Practica efectivă a evoluat şi ea masiv, în sensul respectării prevederilor
legislaţiei, deşi în această privinţă se mai pot constata unele decalaje, poate mai
puțin în raport cu legislaţia, cât mai ales cu aşteptările şi percepţia deţinuţilor şi
chiar în raport cu aşteptările societăţii civile în această privinţă.
Și în penitenciarele din România s-au înregistrat salturi remarcabile în
mentalităţile autorităţilor în ceea ce priveşte respectarea exigenţelor privind
regimul de hrană aplicat deţinuţilor, potrivit trebuinţelor specifice ale acestora.
Chiar dacă într-un penitenciar sau altul mai pot fi constatate neglijenţe, fraude
sau abuzuri (pe care presa le reliefează), acestea reies mai rar din reclamaţiile
deţinuţilor.
Calitatea şi cantitatea hranei oferite persoanelor private de libertate se încadrează
într-un nivel rezonabil şi nu mai constituie – pentru cei mai mulţi dintre deţinuţi –
un mijloc direct sau indirect de tortură, o preocupare obsesivă sau o grijă zilnică.
În penitenciarele şi centrele de reeducare româneşti s-a produs schimbarea
mentalităţii în ceea ce priveşte rolul hranei în procesul general de aplicare a
pedepsei privative de libertate. Dacă în secolul trecut restricţiile de hrană afectau
masiv calitatea vieţii deţinuţilor, în prezent, restricţiile privind modul (opţiunile) de
hrănire a acestora decurg mai puţin din intenţia sistemului de aplicare a pedepsei.
Dacă în subsidiar intenţia respectivă se mai resimte, totuşi, un asemenea fenomen
poate să apară mai ales în cazurile deţinuţilor care nu primesc pachete cu alimente
de la familia lor şi nu dispun nici de bani pentru a-şi suplimenta hrana, prin
achiziţii de la magazinul din interiorul penitenciarului.
Cât despre limitele impuse de sistem, în anumite cazuri, în privinţa primirii
periodice de pachete cu alimente din partea familiei, acestea pot mări în mod sensibil
frustrările resimţite de deţinuţi (dar şi de familiile acestora) în privinţa alimentaţiei
şi nu numai.
O problemă ce apare într-un număr mare de penitenciare este aceea a asigurării
prezenţei în meniul zilnic al deţinuţilor a legumelor şi fructelor în stare proaspătă.
De altfel, această problemă, apare şi în alte ţări, nu numai în România.
În România, cu toate schimbările în bine care s-au introdus în reglementările
şi practicile privind hrănirea deţinuţilor, acestea ţin mai mult de dezideratul
asigurării unor condiţii rezonabile şi rentabile de detenţie și mai puțin de legile
nutriţiei.
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Evoluţia modului de hrănire al deţinuţilor s-a produs, în bună măsură, şi ca
urmare a comportamentului contestatar al deţinuţilor faţă de acceptarea hranei.
Nu rareori, grupuri mari de deţinuţi s-au angajat în diferite perioade de grevă a
foamei, deoarece hrana servită le-a produs o stare de rău.
În majoritatea închisorilor europene, inclusiv în România, deţinuţii primesc
în prezent trei mese pe zi – mic dejun, masa de prânz şi cina. În multe penitenciare,
la micul dejun, deţinuţii primesc un pachet pregătit de seara, de către personalul
închisorii sau de către deţinuţii care lucrează la bucătărie. Acesta poate include, de
regulă, cereale, lapte, un pliculeţ de ceai sau cafea, zahăr, pâine albă sau neagră,
gem şi margarină sau unt de tip tartinabil. Ei primesc săptămânal şi o rezervă de
ceai sau cafea pentru a le servi când doresc. Fiecare celulă dispune de propriul
fierbător sau ceainic pentru uzul tuturor deţinuţilor.
Și în România, meniul zilnic include diverse diete pentru persoanele cu regim
vegan, vegetarian, pentru diverse grupuri şi confesiuni religioase, sau diete
specializate adresate persoanelor cu diverse afecţiuni medicale.
La masa de prânz, închisorile occidentale dispun în prezent de o listă cu
meniuri disponibile, iar deţinuţii pot solicita ceea ce preferă să mănânce. De regulă,
există cinci sau şase alternative disponibile. Fructele şi legumele proaspete sunt
servite odată cu meniul ales. În România, meniul este standard pentru fiecare
normă de hrană, iar deţinuţii nu au posibilităţi de opţiune. Consumă cele două
feluri primite (la prânz), un fel (seara), sau renunţă la masa respectivă.
În unele ţări, bucătăriile destinate hrănirii deţinuţilor şi facilităţile de catering
s-au privatizat. Chiar deţinuţii pot opta, în prezent, asupra parcurgerii unor cursuri
de specializare în pregătirea hranei, practicându-şi ulterior meseria în interiorul
închisorilor.
Deţinuţii pot beneficia, în prezent, de meniuri speciale în zilele de sărbători
precum Paştele, Crăciunul ş.a., pentru mulţi dintre deţinuţi, asemenea prilejuri
depăşind aşteptările lor şi tot ceea ce au cunoscut anterior în afara închisorii. Toate
acestea atestă că deţinuţii, în pofida condiţiei lor de persoane ce execută o pedeapsă
privativă de libertate, sunt încă oameni a căror demnitate trebuie respectată şi de a
căror condiţie umană lumea trebuie să ţină seama (Robinson, 2015).
Date fiind posibilităţile de opţiune mărite ale deţinuţilor în materie de mod de
hrănire, mulţi dintre deţinuţii sistemelor penitenciare din Occident aplică aşa numitul
model de hrănire sănătos „the Balance of Good Health model (Food Standards
Agency 2001)”. În România, cel puţin în actualele condiţii de finanţare a sistemului
penitenciar, un asemenea deziderat pare destul de puţin probabil să fie pus în
practică.
În multe dintre penitenciarele româneşti – mai ales în cele construite în urmă
cu mai mult timp – nu este prevăzută existenţa unei săli de mese, ceea ce determină
servirea mesei în interiorul celulelor. Acest lucru nu numai că generează o atmosferă
deprimantă pentru deţinuţi, dar măresc premisele de infestare a dormitoarelor
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respective cu reziduuri alimentare şi implicit, cu paraziţi. Găsirea unor soluţii de
construire a unor săli de mese în penitenciarele unde acestea nu există încă este o
recomandare de maximă importanţă, ce poate ameliora calitatea vieţii deţinuţilor.
Anexa nr. 1

Lista zilnică de alimente utilizate în hrănirea persoanelor private
de libertate din Penitenciarul Bacău
Nr.
crt.
1
2

4
5
6

Denumirea
alimentelor
Amelioratori
Biscuiți
Brânză
telemea
Carne porc
Carne vită
Carne pasăre

7

Cartofi

0,72

73

8

Preparate
carne (Parizer)

5,58

386

9

Ceapă

0,99

42

3

PU cu
tva
1,98
3,77

Calorii

Raţie

0
409

5
60

Nr. Denumirea
crt. alimentelor
19 Mălai
20 Mere

6,94

243

25

21

Margarină

3,84

767

12,39
14,17
6,35

295
94
118

266

22
23
24

3,34
2,28
0,47

225
345
70

30
60
2

450

25

Marmeladă
Orez
Ouă
Pâine
semialba

1,42

234

695

26

Pastă tomată

3,37

93

15

27

Paste
făinoase

2,15

360

15

28

Rădăcinoase

0,81

42

30

29

Sare

0,32

0

30

Slănină porc

8,13

613

7,18

100

0,93
4,66
2,72

0
930
410

40

Conserve
3,65
32
20
fasole păstai
Conserve
zarzavat
2,58
32
ciorbe
Conserve
ghiveci în
2,43
32
bulion
Conserve roșii
2,46
32
în bulion
12 Ceai
8,06
0
1
13 Făina albă
1,21
354
5
14 Varză
1,19
24
15 Griș
2,05
354
16 Fasole boabe
4,96
303
17 Lapte
1,55
51
300
18 Lapte praf
9,86
498
Sursa: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
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31
32
33
34

Subproduse
porc
Tărâțe
Ulei
Zahăr

PU cu
tva
1,85
0,00

Calorii

Raţie

351
59

220

20

15
30

În caz de necesitate, atunci când unele alimente lipsesc din depozit, penitenciarele,
ca şi centrele de reeducare apelează la NORMA Nr. 14 B pentru a opera unele
substituiri de alimente.
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Conţinutul caloric al normelor de hrană utilizate în Penitenciarul
Bacău pentru hrănirea persoanelor private de libertate – Norma 18 şi 18A
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PENITENCIARUL Bacău
COMPARTIMENTUL HRANIRE – BLOC ALIMENTAR
Norma de
Total
Alocaţie lei/zi/om (CU
Efective de hrănit
hrană
efective
TVA) conform OMJ
Penitenciar IPJ
12C.1
0
2,65
15
321
321
6,63
16
158
26
184
5,75
17
115
4
119
4,66
17A
76
76
6,22
17B
25
25
6,46
18 C
2
2
6,39
18CP
0
5,38
18 diab.
7
2
9
5,38
18
96
8
104
5,38
18A
0
7,35
18D-TBC
0
7,86
17M
4
4
4,66
18E
0
7,65
19
0
0
5,37
20
0
0
5,02
TOTAL
804
40
844
Consum
efectiv (lei)
Sursa: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

DATA:23.01.2015
nr. 30823
Drepturi Calorii/
(lei)
zi/om
0
2128,23
1058
554,54
472,72
161,5
12,78
0
48,42
559,52
0
0
18,64
0
0
0
5014,35

925
3820
3645
2855
3645
3920
3265
2855
3175
3175
4035
4575
4000
4000
3160
2725

4219,46

Potrivit Normei nr. 18 privind hrana deţinuţilor bolnavi, care trebuie să urmeze
un regim alimentar (ordinul ministrului justiţiei nr. 2713/C/2001), un deţinut bolnav
are nevoie, în medie, de 3 175 de calorii, meniul acestuia trebuind să conţină pâine
(550 g), cartofi (400 g), legume proaspete în timpul verii (300 g) sau la conservă în
timpul iernii (80 g), lapte (200 g), fructe proaspete în timpul verii (70 g) sau uscate
în timpul iernii (20 g), carne de porc (70 g), un ou, orez (30 g), biscuiţi (30 g),
produse derivate din carne (30 g), pastă de tomate (30 g), margarină (20 g), zahăr
(20 g), sare (20 g) şi ulei alimentar (15 g).
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S

tarting from a brief description of the historical conditions of
detention, especially regarding the way of feeding prisoners in
the prisons from different regions of the world, the article presents
some of the changes during de modern age, in this field, eventually focusing
on the specific of rules and practices regarding feeding prisoners in the
Romanian Penitentiary and Penitentiary Hospital Jilava from Bucharest.
The article is the result of the visits and free dialogues of the research team
(the authors of this article) with specialists from the Penitentiary and Penitentiary
Hospital (doctors, directors, cooks, service personnel, administrative personnel
and others), and with prisoners. In the context, also some other indicators
regarding conditions of detention are analyzed (overcrowding, the deficit of
working places for the prisoners, prisoners income from working activities
with impact on the way of feeding the prisoners, the food calories for prisoners,
and others), with impact on the way of feeding prisoners from Romania.
Keywords: prisoners, reglementations, food, conditions, rights.
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POLITICI SOCIALE DE LOCUIRE
COSMIN BRICIU

A

rticolul analizează, comparativ cu spaţiul UE problemele de
locuire în România și politicile noastre în domeniu, făcând şi
unele recomandări. În acest sens, politicile româneşti viitoare
ar trebui să cuprindă o gamă lărgită de programe și instrumente vizând:
1. populația care se confruntă cu probleme de acces la locuire și problemele
legate de calitatea locuirii și 2. categoriile de populație vulnerabilă și excluse
social. Este necesară construirea unei strategii în domeniul locuirii pentru ca
instrumentele şi programele să fie proiectate structurat. Programul de locuințe
sociale necesită o reformă radicală, prin relansarea finanțării și o lărgire
semnificativă a cuprinderii. Este necesar ca sistemul public să își asume
responsabilitatea faţă de persoanele fără adăpost, prevenind prin programe
pierderea locuinței și asigurând reintegrarea socială a acestor persoane.
Articolul inventariază principalele probleme din România din punct de
vedere al condițiilor de locuit și face o analiză sintetică a capacității de
intervenție în prezent, pentru a argumenta aceste idei.
Cuvinte-cheie: locuire, calitatea locuirii, locuințe sociale, persoane
fără adăpost.

INTRODUCERE
Politicile de locuire socială sunt „probabil componenta cel mai puțin dezvoltată
a politicilor publice” (Zamfir, 2016: 306), în condițiile în care, în ansamblul lor,
sunt subfinanțate. De-a lungul ultimelor decenii, pe fondul vidului strategic și de
intervenție, nevoile de suport ale populației în sfera locuirii au rămas extrem de
ridicate, au crescut sau au apărut unele noi. O serie de documente programatice,
elaborate în ultimii ani (Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea
sărăciei 2015–2020, Pachetul Național Anti-sărăcie 2016), prevăd dezvoltări
substanțiale în sfera politicilor de locuire, dar direcțiile de acțiune stabilite de aceste
documente sunt fixate de alte instituții decât cele cu responsabilități decizionale în
domeniu. În 2016 se preconizează elaborarea, tardiv, după debutul actualului ciclu
programatic al fondurilor europene, a unei strategii de locuire de data aceasta sub
egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP),
principala instituție la nivel central cu responsabilități directe în administrarea
Adresa de contact a autorului: Cosmin Briciu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii,
Academia Română, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail:
cosminbriciu@gmail.com.
CALITATEA VIEŢII, XXVII, nr. 1, 2016, p. 42–62
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politicilor de locuire. Rămâne de văzut dacă implementarea Strategiei va conduce,
așa cum este de dorit, la lărgirea preocupărilor privind suportul acordat pe componenta
de locuire, la redefinirea politicii locuințelor sociale, pentru a o face relevantă pentru
grupurile marginalizate și excluse social, și la reducerea decalajului grav dintre
nevoi și oferta de servicii.

IMPORTANŢA UNEI LOCUINŢE ACCESIBILE ŞI ADECVATE
Accesibilitatea și calitatea adecvată a unei locuințe, la costuri suportabile,
reprezintă condiții de bază ale unei vieți decente, relevante pentru toți indivizii,
indiferent de vârstă și de statutul socioeconomic. Accesul la o locuință este
recunoscut în Declarația Universală a Drepturilor Omului (Articolul 25) ca unul
dintre drepturile fundamentale ale indivizilor. Deficitele de locuire au consecințe în
celelalte sfere ale vieții, exemple enumerate frecvent fiind incapacitatea copiilor de
a desfășura activități educaționale la domiciliu din cauza aglomerării și inadecvării
spațiului locuit sau problemele de sănătate ale membrilor gospodăriei ca urmare a
încălzirii inadecvate, iluminării proaste, lipsei de acces la sursele de apă sau lipsa
calității acestora, lipsa canalizării etc.
Pentru persoanele aflate în sărăcie sau cu un nivel precar de bunăstare,
costurile alocate pentru alimentație, precum și pentru procurarea și întreținerea
locuinței pot monopoliza cea mai mare parte a resurselor economice sau chiar să
depășească nivelul veniturilor, declanșând o traiectorie de sărăcire pe termen lung.
Alocarea prioritară a cheltuielilor pentru nevoile de bază, între care cele legate de
locuință, conduce la minimizarea altor tipuri de cheltuieli, în mod tipic investiția în
resursele de dezvoltare ale membrilor gospodăriei, cum ar fi educația și formarea
profesională, prevenirea problemelor de sănătate sau accesul la bunuri și servicii
culturale. Chiar și alimentația poate fi afectată de costurile exagerate, raportate la
resurse, ale locuirii. Restrângerea consumului gospodăriilor la cheltuielile bazale
conduce, astfel, la crearea unei capcane a sărăciei în care generațiile tinere devin
captive deficitului acumulat de generațiile anterioare.
În cazul sărăciei extreme, lipsa unui adăpost sau traiul în condiții de locuire
precare sau improvizate devin repere vizuale ale stigmei sociale care înconjoară
persoanele afectate de acest fenomen, fie că vorbim despre „oamenii străzii” sau
despre zonele cu sărăcie extremă concentrată teritorial: mahalale, ghetouri, locuințe
improvizate pe gropi de gunoi și alte tipuri de locuire precară în zone segregate
spațial. Chiar și zonele de locuințe sociale, care ar trebui să fie spații destinate
incluziunii sociale, devin ținte ale acestei stigme.

ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN
În comparațiile internaționale, din punctul de vedere al profilului politicilor
sociale de locuire, România este uneori clasificată în categoria țărilor cu politici
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reziduale, cu programe care se adresează numai celor în nevoie acută de sprijin, pe
baza unor criterii de vulnerabilitate (Europolitics special report, 2011). O analiză
mai detaliată a cazului special al României arată că oferta minimală de locuințe
sociale nu conduce, totuși, la o focalizare pe segmentul de populație cel mai vulnerabil.
Deși articolul pledează pentru ideea că politicile de locuire trebuie privite, în
principiu, într-un unghi mai larg decât cel al programelor de locuințe sociale,
comparațiile între țări se fac, în general, mai ales pe această dimensiune.
Politicile de locuire sunt afectate, de regulă, de o controversă ideologică perpetuă
privind gradul în care statul ar trebui să se implice, dat fiind că sectorul se află la limita
dintre sfera bunăstării individuale și mecanismele macroeconomice. Această dezbatere
poate fi observată la nivel european, context în care reapare constant. La nivel național,
responsabilitatea pentru calitatea locuinței este plasată aproape exclusiv în sarcina
indivizilor, în timp ce politicile de locuințe sociale sunt delegate în sarcina autorităților
locale, lipsite de resursele necesare pentru a dezvolta programele costisitoare pe care le
presupun politicile de profil. Privatizarea masivă a fondului de locuințe după 1989 a
avut rolul, simbolic, de recunoaștere firească a dreptului privat asupra locuințelor, dar a
fost percepută și ca o măsură care consfințea sistarea responsabilității publice în
domeniul locuirii. Descentralizarea a consolidat tendința de retragere a sistemului
administrativ central din rolul de furnizor de bunăstare pe dimensiunea locuirii și la
abandonarea aproape completă a strategiilor în domeniu.
Locuințele sociale sunt recunoscute la nivel european ca serviciu de interes
general (Comisia Europeană, 2013), așadar normele concurențiale nu se aplică, iar
ajutorul de stat este permis, ceea ce extinde oportunitățile de proiectare de politici
publice în acest sector1. Ultima criză economică globală a condus la apariția unor
semnale la nivel european privind creșterea îngrijorării factorilor de decizie cu privire
la accesibilitatea locuițelor, în special pentru populația vulnerabilă. Mecanismele
crizei economice au afectat, în același timp, piața muncii, conducând la pierderea
locurilor de muncă, la deteriorarea nivelul salariilor și vulnerabilizarea lucrătorilor
nonconvenționali (Eichhorst, 2010), și a sistemului de protecție socială, care și-a
restrâns aria de intervenție și nivelul resurselor alocate (Janta și Henham, 2014).
România se înscrie în grupul țărilor Europei Centrale și de Est (ECE), cu un
stoc de locuințe sociale extrem de mic, raportat la totalul stocului de locuințe.
Unele rapoarte menționează valori apropiate de 2% (2,3% – CECODHAS, 2011),
în timp ce alte estimări indică o valoare chiar mai redusă, sub 1% (0,6% în mediul
urban, unde sunt localizate majoritatea, conform Teșliuc și ceilalți, 2015)2. Doar
Polonia și Cehia fac excepție de la această normă a zonei ECE (cu 10% și 17%), și
a faptului că „au păstrat un număr mai ridicat de locuințe în proprietatea statului”
(CECODHAS, 2011: 24). La nivel european, există țări în care locuințele sociale
reprezintă aproximativ o cincime din totalul stocului de locuințe (Austria, Marea
Britanie, Spania) sau chiar o treime (Olanda).
1
2

Anumite componente pot, totuși, să cadă sub incidența legilor ajutorului de stat.
Diferențele apar, cel mai probabil, ca urmare a definițiilor diferite ale locuinței sociale.
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De asemenea, finanțarea sectorului de locuire la noi este extrem de scăzută.
În 2012, programele de locuire erau finanțate cu 2,79 unități monetare la paritatea
puterii de cumpărare (PPC3) pe cap de locuitor, în comparație cu o medie europeană
de 152,10 PPC pe cap de locuitor.
Tabelul nr. 1
Finanțarea locuirii, PPC per capita în media UE-28 și în România
2007
UE-28
:
România
0,00
Sursa: Eurostat.

2008
130,73
2,76

2009
135,98
2,66

2010
144,04
2,74

2011
146,64
2,78

2012
152,10
2,79

2013
:
2,73

Indicatorul privind numărul de locuințe sociale raportat la numărul de locuitori
plasează România la baza ierarhiei europene, cu 8,5 unități la 1 000 de locuitori.
Doar în Luxemburg raportul este mai scăzut (7,9 locuințe sociale la 1 000 de locuitori)
și doar Slovacia mai este aproape de situația României (8,9), maximele plasându-se în
jurul a 100 de locuințe sociale (Danemarca – 95, Austria – 100) sau chiar depășindu-le
(Olanda – 135) (CECODHAS, 2011: 24).
Se construiesc puține locuințe noi în România, iar dintre cele care se construiesc,
doar 4% au destinația de locuințe sociale (CECODHAS, 2011: 24). Datele MDRAP
arată că, în ultimii ani, în jur de 400 de locuințe sociale s-au construit anual (Teșliuc
și alții, 2015) față de aproximativ 2 000 înainte de 2007.
Finanțarea locuințelor sociale în România este asigurată de la bugetul central, dar
construcția, alocarea și întreținerea lor este asigurată de autoritățile locale, care oferă și
terenul și coinvestesc în dotarea cu utilități. România este printre puținele țări europene
în care programele de locuințe sociale sunt administrate exclusiv de autoritățile locale
(Slovenia, Slovacia, Lituania și Letonia sunt celelalte țări aflate în aceeași situație). În
marea majoritate a țărilor europene, autoritățile locale sunt implicate în asigurarea
locuințelor sociale în combinații diverse cu alte entități: companii autonome de stat,
cooperative, organizații nonprofit sau organizații private pentru profit. Doar în Malta și
Cipru autoritățile centrale sunt implicate în asigurarea locuințelor sociale, și acest rol le
revine exclusiv, fără implicarea altor entități (CECODHAS, 2011: 26).
Multe dintre analizele politicilor de locuire pun în relație modelul acestora cu
tipul de stat al bunăstării, pornind de la observația că este un domeniu de politici care
reflectă opțiunile fundamentale la nivel național cu privire la profilul de poltici sociale.
Din punctul de vedere al statului bunăstării, România este dificil de încadrat în orice
categorie de stat al bunăstării, indiferent de tipologiile propuse de diverse studii de-a
lungul anilor (Esping-Andersen, 1999; Arts și Gilissen, 2010). Cazul României se
apropie mai degrabă de statele mediteraneene și sud-europene (Grecia, Italia, Spania,
3

O monedă convențională destinată să asigure comparabilitatea între țări prin faptul că ține
cont de diferențele între puterile de cumpărare ale monedelor naționale.
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Portugalia) prin rolul proeminent acordat familiei în distribuirea bunăstării, dar fără a
sprijini consolidarea acestei funcții a familiei și dispunând totuși de un venit minim
garantat (spre deosebire de grupul acestor țări). Din punctul de vedere al populației care
trăiește în locuințe sociale, România este departe de media tuturor categoriilor.
Tabelul nr. 2
Procentul populației care locuiește în locuințe subvenționate parțial
sau fără plata chiriei în funcție de tipul de stat al bunăstării
Statele
Statele socialliberale
democrate
16%
14%
Sursa: CECODHAS, 2011.

Statele
conservatoare
8%

Statele
mediteraneene
12%

Conservatoare
postsocialiste
16%

Liberale
postsocialiste
9%

DATE ŞI CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND LOCUINŢELE
ŞI CONDIŢIILE DE LOCUIT

Potrivit Recensământului din 2011, din 8,72 de milioane de locuinţe din
România, 3,96 de milioane sunt situate în mediul rural şi 4,76 de milioane în localităţile
urbane.
Problemele privind dimensiunea locuirii sunt diferite în cele două medii de
rezidență:
– în urban, ca urmare a urbanizării rapide înainte de 1990, bazată pe construcția
și multiplicarea accelerată a blocurilor de locuințe, de multe ori cu o calitate scăzută,
dar care au diminuat masiv cererea de locuințe, majoritatea locuințelor sunt
apartamente în blocuri; problemele majore sunt costurile locuirii, dificultatea accesului
la locuință a tinerilor, fenomenul zonelor marginalizate și lipsa de reglementare a
dezvoltării urbane; în orașele mari, problema persoanelor fără adăpost;
– în rural predomină locuințele tip case, multe construite din paiantă sau
chirpici și fără acces la sistemele de utilități publice și uneori și la cele de servicii
sociale (sănătate, educație), dar se poate vorbi și în rural despre pungi de sărăcie
sub forma unor localități întregi cu sărăcie extremă concentrată teritorial.
România se află pe primul loc între țările UE în ceea ce privește ponderea
locuințelor aflate în proprietate personală. Parțial, ca urmare a privatizării masive
de după 1989 (procentul era ridicat în termeni comparativi și anterior4), 96,1% din
populația românească trăia, în 2014, într-o locuință deținută de propria familie;
acest procent ridicat plasează România pe primul loc în lista țărilor din UE – media
UE-27 era de 70,1% în 2014 (Eurostat).
Ponderea ridicată de proprietari pare să reprezinte un avantaj al României față
de alte țări în care plata chiriilor pe piața privată și a creditelor ipotecare monopolizează
4

Procentul proprietarilor a crescut la nivelul actual de la cel deja ridicat, comparativ cu nivelul
european de 67,3% în 1990 (CECODHAS, Housing European Report, 2012).
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o parte considerabilă a bugetului gospodăriilor. Unii autori vorbesc despre o adevărată
„cultură a proprietății locuințelor” (Gyongy și Peter, 2009) sau „normă socială”
a proprietății (Voicu și Noica, 1999). Stabilitatea relativă pe care o asigură statutul
de proprietar al locuinței și valorizarea ridicată a acestui statut este posibil să
figureze printre explicațiile satisfacției medii – ridicate față de locuință, în ciuda
costurilor ridicate ale întreținerii și a problemelor de calitate a condițiilor de locuit:
o serie de aspecte deficitare privind calitatea locuinței și a dotărilor ei (vezi mai jos
date și argumente pentru ultimele două idei). Satisfacția față de locuință se plasează
la 7,8 pe o scală de la 1 la 10, unde 10 reprezintă nivelul maxim de satisfacție,
puțin peste media europeană de 7,7 (European Quality of Life Survey 2011/2012).
În total, 90,8% dintre români consideră extrem de improbabilă posibilitatea să își
părăsească locuința în următoarele șase luni, ca urmare a faptului că a devenit
nesustenabilă economic față de media europeană de 81,5% (idem).
Totuși, valul împroprietăririi masive la prețuri de achiziție extrem de scăzute
a avut și o serie de dezavantaje, unul dintre ele fiind lipsa unui stoc de locuințe care
să poată fi utilizat cu destinație socială. Pe de altă parte, privatizarea locuințelor s-a
realizat pe fondul întârzierii legislației privind administrarea spațiilor comune în
blocurile de locuințe, a destructurării structurilor asociative pe criterii locative și a
unui social capital „negativ”, enclavizat pe criterii de legături familiale mai degrabă
decât comunitare și cetățenești (Sotiropoulos, Dimitri A., 2005). La acești factori,
se adaugă resursele economice limitate ale noilor proprietari pentru a-și întreține
locuința. Acest conglomerat de determinanți a dus, de multe ori, la degradarea, în
mediul urban, a apartamentelor personale, blocurile de locuințe și lipsa de reacție
pentru dezvoltările urbane aberante girate de municipalități.
Ritmul construcţiei locuinţelor a scăzut substanțial în perioada tranziţiei faţă
de perioada comunistă: în perioada comunistă, fiecare an a sporit cu 1,9% stocul de
locuinţe existent, în timp ce fiecare an al tranziţiei a contribuit cu 0,4% din stocul
total (Dan, 2006). De-a lungul tranziției, construcția de locuințe din fonduri publice
s-a menținut la un nivel extrem de scăzut. Potrivit datelor Institutului Național de
Statistică, numai 2 400 de unități au fost construite in 2011, față de 42 800 unități
în 1990. În același timp, numărul locuințelor construite cu fonduri private a crescut
considerabil, de la 5 800 unități la 43 000 în același interval de timp. Vârful s-a
înregistrat în 2008, chiar la debutul crizei economice, atunci când au fost construite
61,200 de unități, ulterior înregistrându-se o scădere.
Criza locativă, care a fost mult diminuată, dar nu eliminată în perioada
comunistă, s-a accentuat în tranziţie, în mod special în mediul urban. Începând cu
1990, construcţiile din mediul rural au fost mai numeroase, reprezentând 67,9% din
totalul unităților de locuit realizate în această perioadă.

SUPRAAGLOMERARE
În România, gospodăriile au dimensiuni mai mari, în medie, decât în restul
Europei și sunt aglomerate în locuințe mai puțin spațioase. Media numărului de
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membri în gospodărie a fost în toată perioada 2011–2014 de 2,7 față de media
UE-28 de 2,3. În medie, locuințele au 46,9 metri pătrați, față de media UE-28 de
102,3 metri pătrați (Eurostat).
Modelul gospodăriilor multigeneraționale este foarte răspândit, fiind adoptat de
mai mult de 10% din gospodării (Eurostat, 2011). Tinerii părăsesc familiile la vârste
mai înaintate decât în țările vestice (Eurofound, 2014)5, în parte, probabil, ca urmare
a problemelor pe care le întâmpină pe piața muncii în obținerea unui loc de muncă
cu venituri decente. Vârstnicii sunt prezenți în gospodărie pentru a ajuta la îngrijirea
nepoților și la treburile gospodăriei, sau sunt dependenți de copii, ca urmare a instalării
unor boli sau a insuficienței veniturilor proprii. Precaritatea veniturilor conduce la
adoptarea modelului gospodăriilor intergeneraționale ca o modalitate de a realiza
economii de scală. Deficitul de servicii de îngrijire a copiilor și a vârstnicilor la prețuri
suportabile crește presiunea pentru adoptarea soluției gospodăriei cu mai multe
generații prezente. În gospodăriile cu venituri din activitatea agricolă, mai multe
generaţii coabitează pentru a maximiza producţia agricolă a gospodăriei.
Mai mult de o treime dintre gospodăriile din România cuprind mai mult de
trei adulți (35,1%), acest procent fiind cel mai mare dintre toate țările UE, de
aproape două ori mai mult decât valoarea UE-27 (18,5%). În 19,5% din gospodării,
există trei adulți care trăiesc împreună cu copii în întreținere.
Combinația dintre aceste gospodării numeroase, multigeneraționale și spațiile
reduse de locuit conduce la supraaglomerare6. Mai mult de jumătate din populație
trăiește în gospodării supraaglomerate. România înregistrează cel mai mare nivel
de supraaglomerare dintre țările europene (52,3% în 2014), cu un procent de
persoane care trăiesc în astfel de condiții de trei ori mai mare decât media UE-28
(16,9%). Supraaglomerarea afectează disproporționat populația săracă (66,6%) și
copiii (71,3%), mai mult de 4 din 5 copiii săraci trăind în astfel de locuințe
supraaglomerate (81,1%) (Eurostat). Valorile sunt în creștere în ultimii ani pentru
toate aceste categorii.
Este de presupus că acest model de conviețuire în gospodării multi-generaționale,
care este posibil să aibă, dincolo de numeroasele constrângeri obiective, și unele
determinări culturale, conduce la amânarea unor decizii majore ale tinerilor,
precum aceea de a-și constitui o familie proprie7 și cea de a face copii8.
5

Studiul Eurofound analizează vârsta la care părăsesc familia 50% din tineri. Tinerii din statele
nordice se mută din casa părintească cel mai devreme, iar cei din statele estice și centrale, printre care
și România, cel mai târziu.
6
Supraaglomerarea se măsoară ca pondere a locuințelor care nu îndeplinesc următoarele
criterii: cel puţin o încăpere pe persoană în vârstă de 18 ani sau pentru două persoane de acelaşi sex
cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani şi/sau o încăpere pentru doi copii sub 12 ani.
7
Vârsta medie la prima căsătorie a crescut cu patru ani, în medie, din 1990, ajungând la 26 de
ani pentru femei și 29,1 pentru bărbați în 2010 (Comisia Economică a Națiunilor Unite); în parte,
această evoluție se explică, de asemenea, prin modificarea modelelor culturale.
8
Vârsta medie la prima naștere a femeilor a crescut de la 22,4 ani în 1990 (Comisia
Economică a Națiunilor Unite) la 26,1 de ani, în 2014 (Eurostat).
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Datele Anchetei bugetelor de familie din 2012 (INS) arată cum se distribuie
densitatea locuirii în funcție de nivelul de bunăstare: în decila cu cele mai scăzute
venituri raportul este de 1,44 persoane pe cameră, față de 0,73 pe cameră în decila
10, cu cele mai ridicate venituri.
Tabelul nr. 3
Număr de persoane pe cameră
ROMÂNIA
URBAN
RURAL
Decile
de venit Media Dev. Min Max Media Dev. Min Max Media Dev. Min Max
Std.
Std.
Std.
D1
1,44 0,91 0,13
7
1,76 1,11 0,13
7
1,37
0,84 0,20
7
D10
0,73 0,37 0,13
3
0,76 0,38 0,13
3
0,55
0,28 0,17
2
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, ABF 2012, apud Teșliuc și ceilalți, 2015.
Notă: Decile de venit în baza venitului monetar lunar total pe membru de familie (fără autoconsum).

COSTURILE ASOCIATE CU LOCUINŢA
Cheltuielile asociate cu locuința reprezintă o povară excesivă pentru multe
dintre gospodăriile din România: ponderea costurilor locuinței în venitul disponibil
al gospodăriilor a crescut de la 14,5% în 2011 la 25,1% în 2014. Prin comparație,
per total UE-28, costurile legate de locuință reprezintă 22,7% din venitul
gospodăriilor. Comparația cu țările Uniunii Europene trebuie privită prin prisma
structurii diferite a statutului de proprietate a locuințelor: în România statutul de
chiriaș și cel de plătitor de credite imobiliare, ambele presupunând cheltuieli
extrem de ridicate, sunt mult mai puțin răspândite decât în celelalte țări europene,
așadar cheltuielile ridicate de locuire sunt centrate preponderent de acoperirea
costurilor întreținerii locuinței.
Conform unor estimări ale Institutului de Cercetare a Calității Vieții (ICCV),
liberalizarea completă a prețurilor energiei și alinierea lor la prețurilor stabilite de
piața liberă europeană va produce un șoc economic. În 2018, cheltuielile asociate
cu locuința vor exploda, conform acestor estimări, la aproape 30% din totalul
cheltuielilor de consum, punând presiune pe resursele disponibile pentru alte tipuri
de cheltuieli (Zamfir, 2015).
Un procent de 14,9% dintre gospodării aloca deja, în 2014, mai mult de 40%
din buget doar pentru cheltuielile legate de locuire9, ceea ce conduce probabil, în
cazul populaţiei sărace, la raţionalizarea la maxim sau acoperirea precară chiar şi a
9

Indicator Eurostat care măsoară „supraîncărcarea costurilor legate de locuință” (housing cost
overburden rate) și include plata creditelor ipotecare, plata ratelor la credite pentru locuință, plata
chiriilor şi plata utilităților (apă, electricitate, gaze naturale, încălzire). Indicatorul este calculat ca
pondere a costurilor legate de locuință din total venit disponibil, cu excluderea alocaţiilor pentru
locuință. Indicatorul este considerat o măsură centrală la nivel european pentru monitorizarea riscului
de a rămâne fără adăpost.
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componentei alimentare. În același an, 39,2% dintre persoanele expuse riscului de
sărăcie relativă se confruntau cu fenomenul de supraîncărcare a costurilor asociate
cu locuința
Ca urmare a costurilor ridicate, mai mult de un sfert dintre gospodăriile din
România (28,1%) înregistrau, în 2014, datorii la plata cheltuielilor cu utilităţile
(apă, gaze, electricitate, canalizare, salubritate), faţă de 10% media ţărilor UE.
O parte dintre aceste gospodării acumulează constant datorii și se confruntă cu
riscul deconectării de la rețelele de utilități.
Datele Anchetei bugetelor de familie (INS) arată că situația este cel mai
gravă pentru populaţia sărace din urban, pentru care costurile la utilităţi reprezintă
mai mult de jumătate din cheltuielile lunare totale ale gospodăriilor din cea mai
săracă decilă (Teșliuc și ceilalți, 2015).

ACCESUL TINERILOR LA O LOCUINŢĂ
În timp ce marea majoritate a populației beneficiază de locuințe proprietate
personală, generațiile tinere se confruntă cu un deficit de locuințe disponibile la
prețuri accesibile. Calcule aproximative indică o situație critică: cumpărarea unui
apartament cu împrumut de la bancă presupune cheltuirea unui salariu mediu timp
de 30 de ani, greu de suportat chiar pentru clasa medie (Zamfir, 2015).
Lipsa de accesibilitate a unei locuințe este doar o componentă a unui
fenomen de excluziune socială pe multiple dimensiuni care afectează generațiile
tinere și care constituie obstacole în găsirea unor soluții de viață independentă.
Șomajul în rândul tinerilor, de pildă, este mai ridicat: în 2014, 24% dintre tinerii
sub 25 de ani erau șomeri, comparativ cu 6,8% din populația de vârstă activă
(Eurostat). Mulți tineri locuiesc împreună cu părinții (61,2%, față de 48,4% în
medie în UE-28), adesea forțat, negăsind alte soluții locative sustenabile.
Tabelul nr. 4
Procentul adulţilor tineri, cu vârste de 18–34 de ani, care locuiesc cu părinţii
UE-28
România
Sursa: Eurostat.

2007
47,1
57,2

2008
47,5
57,1

2009
47,7
58,3

2010
47,4
58,9

2011
48,2
60

2012
48
61,7

2013
48,2
61.2

2014
48,4
61.8

CALITATEA CONDIŢIILOR DE LOCUIT
Ca urmare a procentului ridicat de locuințe situate în mediul rural, principalele
probleme de calitate sunt cele legate de asigurarea accesului la infrastructura de
utilități, în special alimentarea cu apă (doar 66,7% din gospodării beneficiau, la
recensământ, de racordarea la rețeaua publică – date 2011) și canalizare (65,1%) și
la infrastructura de servicii sociale.
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Problemele de calitate a condițiilor de locuit afectau, în anul 2014, patru din
zece persoane (39,4%), confruntate cu cel puțin una dintre următoarele probleme:
tavan cu infiltrări, igrasie în ziduri, podele sau fundație, ferestre sau podele putrezite
(12,7% din populație are probleme din această categorie), lipsa unei iluminări
corespunzătoare a locuinţei (5,8%), lipsa unei băi sau a unui duș în locuință (31,7%),
lipsa unor instalații sanitare racordate la sistemul de canalizare (33,3%). Cea mai
gravă deprivare, având în vedere atât ponderea mare a populației afectate cât și
decalajul față de alte țări din UE, se înregistrează în privința facilităților sanitare.
Rata de deprivare severă de locuire10, calculată ca un indice agregat pe baza
indicatorilor menționați în paragraful anterior și a indicatorul de supraaglomerare,
afecta, în 2014, în România 21,4% din populație, de patru ori mai mult decât media
țărilor UE27 (5,1%).
Deprivarea severă de locuire este mult mai acută în zonele cu o densitate
scăzută a populației (rural), unde mai mult de o treime din populație este afectată,
față de zonele dens populate (urban), unde doar una din zece persoane este afectată
(Eurostat).
Este de remarcat, totuși, că au fost realizate îmbunătățiri majore în ultimii ani
în ceea ce privește rata de deprivare severă de locuire, atât în cazul populației per
ansamblu, cât și a săracilor și copiilor. Ritmul progresului trebuie să fie accelerat,
având în vedere decalajul față de valorile europene, numărul mare de copii săraci
care trăiesc în aceste locuințe și, de multe ori, consecințele negative asupra sănătății
și performanțelor educaționale ale acestora.
Tabelul nr. 5
Deprivarea severă de locuire în funcţie de riscul de sărăcie şi vârstă (copii), 2007–2014 (%)

Populaţia totală
Populaţie expusă riscului de sărăcie
Copii
Copii expuşi riscului de sărăcie
Sursa: Eurostat.

România
2010
26,9
53,8
41,1
66,6

UE-28
2014
21,4
46,1
34,6
57,7

2010
5,8
13,8
7,9
18,2

2014
5,1
12,9
7,5
18,1

Un procent de 14,5% din total și 25,4% din populația săracă relativ se
confruntă cu imposibilitatea de menținere a unei temperaturi adecvate în casă (aspect
care ține de așa-numita „sărăcie energetică”); procentele sunt, de data aceasta, mai
apropiate de mediile UE-28 (10,8% și, respectiv, 24,4%).
10
Rata de deprivare de locuire severă se măsoară, la nivelul UE, ca procent al populației care
este afectată de supraaglomerare și în același timp de cel puțin una dintre următoarele trei probleme
de calitate a locuirii: 1. scurgeri în tavan, umezeală în pereți, podele sau în temelii, sau putregai în
cadrele ferestrelor sau în podele; 2. lipsa unui băi, a unui duș sau unei toalete în interiorul locuinței;
3. locuință prea întunecată.
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ZONE DE SĂRACIE EXTREMĂ COMPACTE TERITORIAL
Conform unei studiu al Băncii Mondiale11, realizat în vederea ghidării
intervenției Programului Operațional Regional 2014–2020, în comunitățile urbane
dezavantajate 3,2% din populația urbană, 2,6% din gospodăriile din mediul urban,
și 2,5% din locuințele urbane fac parte din sectoare de recensământ definite ca zone
marginalizate, adică zone care cumulează condiții de locuire inadecvate, cu capital
uman scăzut și ocupare pe piața de muncă formală scăzută. Aceste zone cuprind
ghetouri, zone de blocuri de locuințe de slabă calitate sau foste colonii muncitorești,
mahalale cu case și/sau adăposturi improvizate, precum și locuințe sociale, fie în
centrul istoric al orașului, fie în blocuri de locuințe. Cele mai frecvent întâlnite
subtipuri de zone urbane marginalizate sunt ghetourile cu blocuri de apartamente și
mahalale cu case – împreună reprezentând peste 60% din zonele urbane marginalizate
identificate).
Un sondaj din 201312 al Ministerului Dezvoltării Regionale a arătat că există
584 de zone/așezări cu locuințe construite ilegal, care pot fi găsite în aproximativ
jumătate din localitățile în care situația a fost evaluată, o parte dintre ele fiind pungi
de sărăcie cu case improvizate.

LOCUINŢE SOCIALE
Conform Recensământului locuințelor și al populației din 2011, în jur de
120 de mii de locuințe se mai află în proprietate publică, marea majoritate în
mediul urban. Dintre acestea, doar aproximativ un sfert sunt utilizate cu destinație
de locuințe sociale, conform studiului Bancii Mondiale din 2015 (Teșliuc, 2015):
28 000–29 000 de locuinţe. Dintre acestea, foarte puține sunt libere și pot fi alocate
unor noi solicitanți. Conform aceluiași studiu, numărul de aplicații primite de
autoritățile locale depăşeşte 67 000, dar acesta este, cu siguranță, net inferior nevoii
reale, menținută la un nivel scăzut ca urmare a disponibilității limitate a ofertei și a
unui proces neclar, îndelungat și probabil afectat de corupție, de obținere a unei
astfel de locuințe (Ciucu și Ghiță, 2016). Dispozițiile legislative prevăd un prag de
venit generos pentru a fi eligibil – venituri sub nivelul salariului mediu net –, dar
multe persoane care s-ar încadra teoretic renunță să aplice, fiind știut faptul că „nu
există locuințe”.
Programele de locuințe sociale sunt prea puțin relevante pentru o serie
întreagă de categorii de populație vulnerabilă: persoanele fără adăpost, foștii
deținuți, tinerii ieșiți din sistemul de protecție specială, persoanele ieșite din alte
sisteme rezidențiale (de sănătate sau de asistență socială), victimele violenței
11

Draft of Integration Strategies for Urban Marginalized Communities in Romania, SOP ROP
Management Authority.
12
Ministerul Dezvoltării Regionale, 2013; 49,5% dintre autoritățile locale din România au
răspuns la anchetă.
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domestice, victimele traficului de persoane și altele. Grilele de criterii ale autorităților
locale în funcție de care se decide alocarea puținelor locuințe sociale disponibile
prevăd în rare cazuri puncte suplimentare pentru apartanența la unul dintre aceste
grupuri, care nu dispun, adesea, nici măcar de informație privind programul de
locuințe sociale sau de capacitatea de a aplica. Cu siguranță, așadar, cererea reală
este mult mai ridicată, dacă luăm în calcul și toate aceste categorii de populație în
nevoie acută de suport pe dimensiunea locuirii.
Un exemplu de excluziune socială se referă la modul în care sunt tratate
persoanele fără adăpost. Legea stabilește un set de criterii-cadru de eligilibitate,
valabile la nivel național. Consiliile locale stabilesc un set de criterii de eligibilitate
suplimentare și ordinea de prioritate pentru alocarea de locuințe sociale. Unele
dintre deciziile consiliilor locale exclud persoanele fără adăpost dintre beneficiarii
elegibili fie prin prevederi care se referă la cazierul aplicanților, fie prin necesitatea
de acoperire a unei părți din chirie. Cele mai multe dintre decizii nu acordă un
punctaj suplimentar pentru statutul de persoană fără locuință.
Sectorul de politici al locuințelor sociale este afectat de neclarități pe toate
palierele sale, de la legislație până la aranjamentele instituționale și modul de
implementare:
– nu există o definiție de lucru unică și clară a locuințelor sociale la nivelul
tuturor autorităților locale; în principiu, Legea locuinţei 114/199613 definește locuința
socială ca fiind „locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau
familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate
sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei”, dar aceeași lege stabilește un set
de standarde de calitate a detaliilor tehnice (spațiu, caracteristici ale dotării) pentru
locuințele sociale extrem de exigente, depășind adesea valorile medii ale locuințelor
populației din România; unele localități raportează doar locuințele care îndeplinesc
aceste criterii pretențioase;
– finanțarea construcției de locuințe sociale aparține MDRAP, o instituție
care a fost lipsită, mult timp, de vocația derulării unor programe sociale; autoritățile
locale pot iniția, la rândul lor, astfel de programe, dar în cele mai multe cazuri sunt
lipsite de resursele considerabile necesare; în cazul locuințelor finanțate de la
bugetul central, autoritățile locale contribuie doar cu terenul și investiția în utilități
și în dotările tehnico-edilitare. La nivel local, există în multe localități o neclaritate
legată de delegarea autorității alocării unităților de locuit cu destinație socială și a
administrării lor, responsabilitățile fiind împărțite și distribuite diferit, de la o
localitate la alta, între serviciile de asistență socială și alte departamente din cadrul
primăriilor;
– procesul de alocare a locuințelor sociale este netransparent și discreționar,
începând cu distribuirea fondurilor de la nivel central către localități și continuând
cu alocarea locuințelor de către autoritățile locale.
13

Legea urmează să fie modificată prin colaborarea MDRAP și MMFPSPV.
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În 2012 și 2013, doar în jur de 400 de locuințe sociale au fost finalizate cu
fonduri de la bugetul de stat.
O serie de studii calitative arată că:
(I) există un interes manifest din partea autorităților locale în extinderea
fondului de locuințe sociale existent, ca urmare a confruntării cu cererea locală în
creștere constantă, însă resursele disponibile la nivel local sunt minime, atât financiar,
cât și din punct de vedere al disponibilității terenurilor sau clădirilor care pot fi
convertite pentru această destinație;
(II) restanțele la întreținere/facturile de utilități duc la deconectari colective și
uneori chiar la evacuări, ceea ce contribuie la tendința generală de deteriorare a
condițiilor de locuit în aceste zone de locuințe sociale și la cronicizarea sărăciei
beneficiarilor;
(III) unele dintre aceste zone se află în risc de a deveni – sau s-au transformat
deja în – zone marginalizate, cu condiții de locuit inadecvate și șomaj generalizat,
evitate de solicitanții cu un standard de viață ceva mai ridicat;
(IV) programele locale de locuințe sociale sunt concepute fără a prevedea
stimulente pentru incluziunea socială a beneficiarilor, de exemplu, oportunități de
ocupare și formare profesională, educative, servicii de sănătate sau de asistență socială;
autoritățile locale își exercită de obicei exclusiv funcția de colectare a plăților și de
întreținere a locuințelor (uneori, și această funcție performată deficitar).
Principala problemă a modului în care sunt administrate programele de
locuințe sociale pe plan local pare a fi deficitul cronic de servicii destinate incluziunii
sociale a beneficiarilor și lipsa de strategii de dezvoltare/regenerare a comunităților
în cauză. În lipsa unor măsuri de integrare socială și teritorială a zonelor respective
și de incluziune socială pentru locatari, simpla distribuire de locuințe sociale duce
la concentrarea spațială a sărăciei și excluziunii sociale. Segregarea astfel creată
este consolidată în timp, ca urmare a unui fenomen de autoselecție, doar populația
în sărăcie extremă considerând, de multe ori, locuința în aceste cartiere ca o soluție
dezirabilă.

FENOMENUL PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST
Situația persoanelor fără adăpost este slab documentată prin informații de
cercetare. Puținele cercetări întreprinse s-au desfășurat într-un număr redus de
localități, cu frecvență redusă și de obicei au vizat doar o parte din populația aflată
în stradă (copiii și tinerii, cel mai adesea). Unele studii mai vechi sunt bazate pe
estimări ale autorităților locale, fără posibilitatea verificării de către cercetători a
validității datelor. Prin urmare, se poate spune că nu există nici o estimare adecvată
asupra dimensiunilor fenomenului la nivel național și nici asupra cauzelor și
profilului problemei sociale. Ultimul recensământ, din 2011, și-a propus, printre
altele, estimarea numărului de persoane fără adăpost, dar rezultatul obținut nu este
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credibil14. Sistemul administrativ nu centralizează sistematic estimările autorităților
locale cu privire la numărul persoanelor fără adăpost. Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție monitorizează situația cu privire la
populația de copii, dar creditează doar parțial datele obținute în acest mod (fișe cu
estimările administrației locale). Estimările oferite de ONG active în domeniu sunt
considerabil mai ridicate, dar ele se referă doar la aria de acțiune proprie. La nivel
instituțional, responsabilitatea coordonării politicilor în domeniu nu este asumată
clar, chiar dacă Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice (MMFPSPV) este opțiunea firească. Nu există o monitorizare sistematică
a numărului și capacității adăposturilor, doar colectări de date ocazionale.
O cercetare a organizației Salvați copiii, din 2009, bazată pe metoda captură–
recaptură, în trei orașe de mari dimensiuni (București, Brașov și Constanța), a
identificat în jur de 1 400 de copii și tineri (până la vârsta de 35 de ani). O altă
cercetare a aceleiași organizații, mai recentă și doar pentru București, utilizând
aceeași metodă, a estimat că există peste 1 000 de copii și tineri care trăiesc în
stradă permanent, sau doar peste zi (Salvați copiii, 2014). Datele de monitorizare
de rutină ale ANPDCA, bazate pe estimările autorităților locale, se referă la un
număr considerabil mai mic de copii (în 2014): 194 de copii care trăiesc în stradă,
165 de copii care trăiesc în stradă fără familie și 336 de copii care trăiesc în stradă
fără familie, dar se întorc la familie la sfârșitul zilei.
Conform datelor de recensământ cu privire la structura populației fără
adăpost, consistente, per ansamblu, cu alte cercetări anterioare:
– persoanele fără adăpost trăiesc aproape în totalitate în mediul urban (95,3%);
este de așteptat că cele câteva procente se află în localități rurale satelit ale orașelor;
– o treime din populația de persoane fără adăpost se află în capitală; în capitală și
localitățile reședință de județ se concentrează 88,2% din populația de persoane fără
adăpost;
– mai mult de trei sferturi dintre aceste persoane sunt de sex masculin (75,9%);
– cele mai multe persoane fără adăpost sunt adulți de vârstă activă (între 25 și
64 de ani) mai multe de trei sferturi din total;
– una din 10 persoane aflate pe stradă este un copil;
– stocul de educație este considerabil mai scăzut decât pentru populație per
ansamblu: 9,5% nu au absolvit nici o formă de educație, în timp ce doar 4,5% au
absolvit o formă de educație terțiară;
14
Așa cum rezultă din confruntarea acestei cifre cu toate celelalte estimări: cifrele vehiculate
anterior de către cercetători și instituții publice (CASPIS, MDRAP), estimări parțiale ale ONG
privind numărul de persoane fără adăpost din localitatea unde funcționează /beneficiari ai serviciilor,
estimările autorităților publice locale și ONG privind numărul de locuri din adăposturi ocupate de
persoanele fără adăpost; recensământul avansează cifra de aproximativ 1 500 de persoane fără adpost,
în timp ce toate celelalte estimări configurează mai degrabă imaginează unui fenomen care afectează în
jur de 10 000 de persoane. Este imposibil ca fenomenul să se fi diminuat în asemenea măsură față de
estimările mai vechi, dat fiind, printre altele, faptul că recensământul a fost efectuat la sfârșitul perioadei
de criză economică, iar fenomenul persoanelor fără adăpost este în general descris în literatură ca fiind
unul cu efect întârziat, care crește în amploare după perioadele de recesiune economică.
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– ponderea persoanelor divorțate, nemăritate sau văduve este considerabil mai
ridicată decât în populația generală: 94,2% față de 48,1% (Teșliuc și alții, 2015).
Concluziile cercetărilor anterioare (Dan, 2008; Salvați Copiii, 2014) descriu
în mod convergent coordonatele generale ale condițiilor de viață ale persoanelor
fără adăpost:
• malnutriție cronică, acces sporadic la hrană și la apă;
• probleme medicale grave, incidența bolilor cronice și a bolilor mintale fiind
mult mai răspândită decât per ansamblul populației, în timp ce accesul la serviciile
de sănătate este extrem de scăzut;
• abandon școlar și analfabetism, abuz fizic și sexual, stigmatizare și discriminare,
acces limitat la servicii sociale (educație, sănătate, asistență socială);
• utilizarea de medicamente sau solvenți chimici;
• lipsa actelor de identitate este o problemă comună;
• perspectiva găsirii unui loc de muncă sau chiar a unor munci plătite cu
ora/ziua este foarte scăzută, din cauza igienei în general precare și deconectării de
la rețelele sociale în care apar astfel de oportunități de câștig;
• speranță de viață a persoanelor fără adăpost este semnificativ mai scăzută.
Unele studii indică apariția unei generații de copii ai persoanelor fără adăpost;
conform studiului Salvați Copiii din 2014, aproximativ 40% din persoanele peste
14 de ani aflate în stradă au copii; în jur de jumătate locuiesc în stradă împreună cu
copiii lor.
Cercetările Salvați Copiii din 2009 și 2014 arată că principala sursă de venit
este cerșitul, urmată de munci ocazionale și spălarea parbrizelor mașinilor. În
ultimii ani, a proliferat activitatea parcării mașinilor, aparent fiind mai ridicată
implicarea în această activitate a copiilor care nu își petrec noaptea în stradă.
Atractivitatea realizării unor câștiguri în stradă, în special din cerșit, care pot fi
semnificative, determină, în anumite cazuri, plecarea din sistemul de protecție
specială a copiilor. Cercetarea din 2009 a arătat că acești copii și tineri au în
general acces scăzut la serviciile sociale.
Este de presupus că istoricul de viață al persoanelor care trăiesc în stradă și
care își câștigă existența în stradă este mai variat decât îl descriu în general
cercetările. Un profil diferit al nevoilor reclamă tipuri diferite de intervenție. În
ceea ce privește componența populației fără adăpost, cercetările operează de obicei
cu distincția permanent/ temporar, sau „ai străzii”/ „pe stradă”, pentru a marca
diferența între lipsa oricărui adăpost (rooflessness) și precaritatea mijloacelor de
trai care împinge persoanele să caute în stradă căi de a-și câștiga existența.
Proveniența din cadrul unei familii sau din instituțiile de protecție specială poate fi,
de asemenea, un factor semnificativ.
Autoritățile estimează că fenomenul tinerilor postinstituționalizați care ajung
în stradă a fost limitat drastic în ultimii ani și că cele mai multe dintre persoanele
care provin din sistem au ajuns în stradă în perioada 1990–2010. Totuși, având în
vedere că situația acestor persoane nu este monitorizată sistematic nici în prezent,
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după ieșirea din instituții (nu există prevederi legale în acest sens), este greu de
precizat câți dintre ei se re-integrează social și câți eșuează pe stradă. La nivelul
sistemului, durata cuprinderii în instituții este prelungită cât mai mult, fiind
posibilă menținerea în instituții încă doi ani după împlinirea vârstei majoratului pe
motivul excluderii sociale a copiilor respectivi sau chiar până la 26 de ani dacă
urmează o școală (ceea ce este o situație cu caracter de excepție). În diverse județe,
s-au pilotat proiecte de cuprindere a acestor tineri în case și apartamente familiale,
cu asistență socială acordată în mod susținut.
Cercetările mai vechi evidențiază două categorii cu o pondere masivă în
rândul populației fără adăpost: copiii (foștii copii) și tinerii proveniți din sistemul
de protecție socială și persoanele afectate de evenimente care au dus la destrămarea
familiei sau la expulzarea din gospodărie. În cadrul unor cercetări mai vechi (Dan,
2008), tinerii și copii proveniți din sistem reprezentau aproximativ un sfert din
persoanele aflate în stradă (23,4%). Persoanele care au ajuns în stradă ca urmare a
unor evenimente precum separarea de partener/ divorțul, cearta cu membrii
familiei, părăsirea de către părinți sau alungarea de către familia partenerului după
decesul acestuia reprezentau mai mult de un sfert (29,2%).
O cercetare prospectivă a autorului în vederea înțelegerii nevoilor de cercetare
suplimentară în domeniu, întreprinsă în 2013, cu lucrători sociali și 37 de persoane
fără adăpost beneficiare ale serviciilor organizației Samusocial, specializată în
intervenția de urgență, a confirmat faptul că mulți dintre beneficiari provin din
familii dezorganizate social și din centre rezidențiale. Istoria de viață a persoanelor
care provin din familii (nu din instituții) este marcată de un eveniment traumatic
important, cum ar fi divorțul, restituirea casei naționalizate, boli grave sau alte
evenimente critice, care declanșează o traiectorie descendentă, cu traiul pe stradă
ca etapă finală. Chiar și persoanele fără adăpost, care fac parte din stratul mai bine
integrat social (cu acces la rețeaua ONG de profil sau care prestează ocazional
muncă cu ziua/ora), au un acces extrem de scăzut la servicii sociale/publice: ajutor
de șomaj, pensie (unele dintre aceste persoane au un istoric de muncă), servicii de
sănătate neasiguratorii, indemnizație de handicap etc. Aceste persoane sunt invizibile
pentru sistemul de protecție socială, de multe ori fiind lipsite și de acte de identitate.
Există puține cazuri menționate de asistenții sociali de integrare socială reușită a
persoanelor străzii. Pe piața privată imobiliară s-a dezvoltat un sistem de servicii de
subzistență pentru această categorie de persoane: adăposturi improvizate în zone
marginalizate, cu condiții de locuire improprii, supraaglomerate, cu chirii extrem
de mici și care sunt oferite pentru perioade scurte de timp.
Structura sistemului de intervenție pentru combaterea fenomenului persoanelor
fără adăpost este compusă din adăposturi, echipe mobile de intervenție în stradă,
locuințe de necesitate și locuințe sociale (totuși, ultimele sunt foarte puțin relevante
pentru această categorie de persoane).
Capacitatea adăposturilor pentru persoanele străzii pare să fie în creștere.
Conform unei centralizări a situației la nivelul anului 2014, 104 adăposturi cu
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2 525 locuri disponibile existau la nivelul țării (Teșliuc și alți, 2015). Cercetările
calitative arată că oferta nu se situează la nivelul nevoilor reale. În anumite zone
sunt disponibile un număr scăzut de adăposturi specializate, de exemplu pentru
victimele violenței domestice, cu o gamă mai largă de servicii decât cele obișnuite
(cazare pe perioada nopții), precum consiliere, asistență juridică sau forme de
suport pentru întreținerea copiilor.
Nu există programe de prevenire a fenomenului lipsei de adăpost. Nu există
programe de re-integrare socială, de tipul Housing First, testate în multe dintre
țările Uniunii Europene (pentru o dare de seamă a abordărilor acestor programe,
Raitakari și Juhila, 2015).
Așa cum am arătat, locuințele sociale sunt prea puțin relevante pentru persoanele
fără adăpost, dat fiind că în general autoritățile selectează persoane care au un nivel
de autonomie financiară care să le permită acoperirea chiriei minimale și a cheltuielilor
de întreținere.
O parte dintre persoanele fără adăpost sunt cuprinse în instituții pentru persoane
cu dizabilități fizice sau mintale. În condițiile capacității scăzute de cuprindere în
instituții specializate pe tipuri de nevoi, aceste instituții găzduiesc un mix de
beneficiari: vârstnici, persoane fără adăpost, foști beneficiari ai sistemului de protecție
a copilului. Numărul exact al beneficiarilor care se află în această situație nu este
cunoscut.

ÎN LOC DE CONCLUZII: RECOMANDĂRI PENTRU POLITICA
DE LOCUIRE ÎN PERIOADA URMĂTOARE

Obiectivul general ar trebui să îl constituie re-lansarea sectorului politicilor
de locuire, pe baza unei strategii naționale, ca parte fundamentală a sistemului de
servicii sociale publice. Așa cum am arătat în acest articol, diversitatea de
probleme de locuire impune, în replică, o gamă largă de politici de răspuns. Între
acestea, se înscriu şi cele prezentate în continuare:
1. Asigurarea unei acoperiri universale a zonelor de locuit cu infrastructura de
utilități publice și de servicii sociale necesare.
Este necesară creșterea finanțării programelor de construcție a infrastructurii
de utilități publice. Pentru a crește gradul de accesare a utilităților publice, este
necesară acordarea unor credite în condiții avantajoase pentru racordarea la
utilitățile publice. Dezvoltările în stocul de locuințe nou construite pot fi utilizate
pentru a îmbunătăți acoperirea altor servicii, de exemplu se poate lua în considerare
construirea unui stoc de locuințe de serviciu pentru specialiștii care lucrează în
zone cu deficit de servicii sociale (asistență socială, educație, sănătate).
2. Acordarea de credite avantajoase pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit.
3. Compensarea costurilor de locuire excesive pentru categoriile de populație
cu venituri precare.
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Alocațiile de susținere a costurilor pentru utilități trebuie astfel concepute
încât să absoarbă din timp viitoarele șocuri economice ale creșterii acestor costuri.
Ele trebuie focalizate pe populația săracă. Trebuie astfel prevenite atât debranșările
de la sistemele de utilități publice realizate din cauza bugetelor precare ale
gospodăriilor, cât și pierderea locuințelor, ca urmare a faptului că întreținerea lor
devine nesustenabilă.
4. Lansarea unui program amplu de locuințe sociale.
Lansarea unui program de locuințe sociale reprezintă un obiectiv central al
politicilor de locuire. Un astfel de program ar trebui să cuprindă o serie întreagă de
categorii sociale care în prezent nu sunt țintite: persoanele fără adăpost, foștii
deținuți, persoanele care ies din sistemele rezidențiale (protecție specială, îngrijire
pe termen lung în sistemul medical sau de asistență socială), victimele violenței
domestice, victimele traficului de persoane și alte categorii vulnerabile. Este necesară
creșterea semnificativă a finanțării publice de la bugetul de stat pentru construcția
de locuințe sociale sau pentru convertirea unor construcții în spații de locuințe
sociale și, în acest fel, a numărului de unități disponibile.
Este de recomandat să fie analizate modalitățile de implicare a altor actori,
precum organizațiile non-guvernamentale și constructorii din sectorul privat, în
programele de construire de locuințe sociale, pornind de la experiența altor state
europene cu tradiție în acest sens. Oferirea de stimulente și reduceri de taxe pentru
investitorii privați pentru a folosi o parte din stocul de locuințe nou construit cu
destinația de locuințe sociale este una dintre soluțiile care pot fi analizate.
Ca soluție alternativă la alocarea unor clădiri și zone pentru programul
locuințe sociale, trebuie testată introducerea unei alocații de locuire care să permită
închirierea unor locuințe pe piața privată, în vederea evitării concentrării teritoriale
a beneficiarilor programului în pungi de sărăcie.
Pentru a fi eficient, un astfel de program de locuințe sociale trebuie acompaniat
de un pachet de servicii sociale (activare pe piața muncii, acces la sisteme de
educație și formare, acces la servicii de sănătate, asistență socială, îngrjirea copiior)
pentru beneficiari, pentru a încuraja un mod de viață autonom al adulților și un
parcurs normal de dezvoltare a copiilor și tinerilor.
5. Diminuarea drastică a problemei persoanelor fără adăpost.
Fenomenul copiilor străzii trebuie eradicat. În acest scop, trebuie creat un
program prioritar național.
Este necesară implementarea unor politici de prevenire a pierderii locuinței:
stoparea evacuărilor, implementarea unor programe de asistență socială în comunitate
și în familie (prioritare în fața programelor de asistență instituționalizată). Compensarea
costurilor de locuire ale persoanelor aflate în sărăcie extremă, menționată anterior,
ar contribui și la prevenirea pierderii locuinței. Persoanele fără adăpost este necesar
să fie cuprinse în diferite programe de asistență și recuperare, în funcție de nevoile
beneficiarilor, determinate printr-o cercetare național, și de faza intervenției în
vederea integrării sociale.
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6. Eficiența programelor de tipul ANL pentru tineri sau Prima Casă trebuie
evaluată și trebuie analizate cele mai bune modalități pentru atingerea unui nivel
mai ridicat al numărului de persoane de vârste tinere care reușesc să își asigure
locuințe proprii.
7. Sistemele de îngrijire a persoanelor vârstnice și de suport pentru creșterea
și îngrijirea copiilor trebuie să fie dezvoltate astfel încât să preia o parte din „povara”
îngrijirii lor asupra adulților din gospodărie.
8. Zonele marginalizate trebuie adresate prin programe de regenerare urbană,
care să cuprindă soluții de reglementare a statutului juridic locativ, acolo unde este
cazul, și un pachet intregrat de servicii pentru rezidenții lor, cu servicii educaționale,
de sănătate, ocupaționale și de creștere a capitalului social.
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T

he article argues, within an European comparative framework
of the analysis regarding the housing problems in Romania
and the answer provided by policies for a series of developments
considered as highly desirable: (i) housing policies would have to encompass
a larger spectrum of programmes and tools than currently functional, in order
to address both large parts of the population faced with bottlenecks in accesing
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good quality housing and the vulnerable and socially excluded population,
(ii) a housing strategy would have to be designed in order to coherently plan
these newly proposed housing programmes and tools, (iii) radical reform is
needed for the social housing programme, which needs much more generous
financing and should assume a wider coverage of the population, (iv) the public
administration system would have to take ownership of the responsibility for
the policies tackling the problems of the homelessness: launch a series of
programmes for the prevention of house losses and for the social reintegration
of the homeless.
In order to highlight the importance of such developments, the article
discusses the main problems in the area of housing and existing intervention
capacity.
Keywords: housing, quality of housing, social housing, homelessness.
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Rezultatele proiectului au fost publicate în lucrarea Incluziunea financiară
prin economia socială (Barna și Vameşu (coord.), 2015).
În materialul de față vom insista asupra rolului organizațiilor de economie
socială în realizarea incluziunii sociale.
Obiectivul general al proiectului a fost promovarea și dezvoltarea structurilor
economiei sociale și consolidarea capacităților, compențentelor, cunoștințelor, stimei
de sine pentru grupurile vulnerabile, prin înființarea unui număr de nouă CAR –
Structuri de Economie Socială (SES) și dezvoltarea activității a 17 puncte de lucru ale
unor CAR partenere, bazate pe modele de succes la nivel european – uniunile de
credit și organizațiile de microfinanțare, precum și crearea a 36 de noi locuri de muncă
din care 24 dedicate persoanelor provenite din grupurile vulnerabile din regiunile:
București, Sud-Muntenia, Sud-Est, Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia și Nord-Est.
Abordând problematica caselor de ajutor reciproc – actori importanţi ai
economiei sociale din România, şi rolului lor în realizarea incluziunii finaciare,
proiectul ICAR, alături de alte proiecte derulate de Institutul de Economie Socială –
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în perioada anterioară, s-a încadrat în
direcţia dezvoltării şi vizibilităţii sectorului economiei sociale în România şi a
principalilor săi actori. Din punct de vedere conceptual, abordarea economiei sociale
a avut la bază definiţiile Reţelei Europene de Cercetare (EMES) şi Centrului
Internaţional de Cercetări şi de Informare asupra Economiei Sociale, Publice şi
Cooperatiste (CIRIEC). În acest sens, amintim definiţia profesorului Jacques Defourny
a economiei sociale adoptată de Reţeaua Europeană de Cercetare (EMES): „economia
socială cuprinde întreprinderile mişcării cooperatiste, societăţile mutuale şi de
asigurări, fundaţiile şi toate celelalte alte tipuri de organizaţii non-profit care au
anumite principii care le fac să corespundă celui de „al treilea sector” al economiilor
moderne”. Având obiectivul de recunoaştere în sistemele conturilor naţionale, Centrul
Internaţional de Cercetări şi de Informare asupra Economiei Sociale, Publice şi
Cooperatiste (CIRIEC)1 a propus o definiţie a economiei sociale adecvată sistemelor
conturilor naţionale: „Setul de întreprinderi private, organizate formal, cu autonomie
de decizie şi libertate de asociere, create pentru a satisface nevoile membrilor lor
prin intermediul pieţei prin producerea de bunuri şi furnizarea de servicii, asigurări
şi finanţare, în care procesul de luare a deciziilor şi orice fel de distribuţie a
profiturilor şi a surplusurilor între membri nu este în mod direct legată de aportul
de capital sau de cotizaţiile plătite de membri, fiecare membru având un vot, şi
existând un proces de luare a deciziilor democratic şi participativ. Economia
socială include, de asemenea, organizaţiile private, organizate formal cu autonomie
de decizie şi libertate de asociere care produc servicii non-piaţă pentru gospodării,
şi ale căror surplusuri, dacă există, nu pot fi însuşite de către agenţii economici
care le crează, controlează şi finanţează”. Această definiţie este, de asemenea, în
1
CIRIEC – Centre International de recherches et d’information sur l’économie publique,
sociale et cooperative, Luis Monzon Campos & Rafael Chaves Avila „The social economy in the
European Union”, 2012, p. 21.
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concordanţă cu principiile economiei sociale din CEP-CMAF’s Charter of Principles
of the Social Economy2 din 2002 (primează obiectivul individual şi social asupra
capitalului, voluntariat şi asociere deschisă, control democratic al membrilor, combinarea
intereselor membrilor/utilizatorilor şi/sau interesul general, principiul solidarităţii şi
responsabilităţii, management democratic şi autonomie faţă de autorităţile publice,
cea mai mare parte a surplusurilor este utilizată în scopul obiectivelor de dezvoltare
durabilă, serviciilor în interesul membrilor sau în interesul general).

EXCLUZIUNEA FINANCIARĂ – DELIMITĂRI CONCEPTUALE,
CAUZE ŞI CONSECINŢE, DIMENSIUNE ÎN ROMÂNIA
Excluziunea financiară se referă la un proces prin care oamenii se confruntă
cu dificultăţi în accesarea şi/sau utilizarea serviciilor şi produselor financiare pe
piaţa clasică, care să fie adecvate nevoilor lor şi care să le permită să ducă o viaţă
socială normală în societatea din care fac parte. Excluziunea financiară nu este un
concept absolut, uneori se utilizează pentru a desemna fenomenul şi termenii „persoane
nebancabile” sau „parţial bancabile”. Aspectele-cheie ale excluziunii financiare sunt:
lipsa unui cont bancar, lipsa economiilor, lipsa activelor, lipsa accesului la educaţie
financiară, lipsa asigurărilor, lipsa creditului accesibil.
Excluziunea financiară este fenomenul care îi afectează pe cei care dețin foarte
puțini bani în toate formele menționate. Excluziunea financiară este un fenomen cu
multiple fațete, persoanele afectate împărtășind o serie de probleme: venituri reduse,
economii inexistente sau foarte mici, lipsa activelor personale, lipsa unui loc de
muncă, probleme de sănătate – inclusiv psihice, sentimenul de excludere, rezidența
într-o zonă geografică defavorizată, acces redus la informație, aspecte personale sau
sociale, cum ar fi norme culturale, genul – femeile sunt în general mai afectate decât
bărbații, vârsta – vârstnicii sunt în general mai afectați decât persoanele tinere.
Excluziunea financiară are o cauzalitate multiplă, putându-se delimita:
excluziunea de acces (acces restricţionat datorită procesului de evaluare a riscului),
excluziune de condiţie (când condiţiile ataşate produselor financiare le fac
nepotrivite pentru nevoile unor oameni), excluziune de preţ (când unii oameni nu
pot accesa anumite produse financiare care au preţuri pe care nu şi le pot permite),
excluziune de marketing (când unii oameni sunt în mod efectiv excluşi în
campaniile de marketing şi de vânzări), auto-excluziune (atunci când unii oameni
consideră că nu are nici un sens să aplice pentru un produs financiar, deoarece
consideră că vor fi refuzaţi) – Kempson și Wiley, 1999. Alți autori (Corr, 2006)
justifică excluziunea financiară în plus faţă de cauzele enumerate mai sus şi prin:
izolarea geografică – zone geografice care nu sunt deservite de instituțiile financiare
clasice – costurile cu transportul/lipsa transportului public complică și mai mult
2
European Standing Conference of Cooperatives, Mutual Societies, Associations and Foundations
(CEP–CMAF) – Charter of Principles of the Social Economy; în anul 2008 CEP–CMAF şi-a schimbat
numele în Social Economy Europe.
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această problemă; excluziunea electronică, excluziunea din cauza lipsei unei educații
financiare adecvate.
Raportul Băncii Mondiale din 2014 asupra incluziunii financiare face distincţie
între utilizare şi acces la serviciile financiare, delimitând excluziunea voluntară şi
excluziunea involuntară – care include grupul notabil al persoanelor nebancabile
din perspectiva instituţiilor financiare comerciale.
Conform The Financial Inclusion Centre din Marea Britanie, cauzele excluziunii
financiare se divid în cauze de excludere financiară și cauze de sub-furnizare a
serviciilor financiare. Consumatorii nu sunt omogeni și cauzele excluziunii sunt
complexe și variate. Din această perspectivă avem două grupuri-țintă principale,
enumerate mai jos.
Excluşii financiar: se caracterizează prin venituri disponibile scăzute și, în
condițiile economice reale, accesul acestora la serviciile financiare cu amănuntul nu
sunt viabile comercial pentru furnizorii financiari. Alternativ, consumatorii se pot
confrunta cu excluderea efectivă din cauza unui handicap. În acest caz, pot exista
limite la ceea ce piața poate oferi și pot fi necesare soluții inovatoare și modele
alternative de afaceri pentru a schimba condițiile, funcţionarea instituţiilor, sau
pentru a elimina barierele pentru acces și de a dezvolta, produse și servicii accesibile.
Subfurnizații: aceștia sunt consumatori care și-ar putea permite să-și satisfacă
nevoile financiare de bază, dar nu o fac din cauza cererii și ofertei și a barierelor de
acces.
Indicatorii prin care se poate măsura excluziunea financiară sunt: gradul de
îndatorare, numărul/ ponderea persoanelor deconectate de la utilităţi, numărul/
ponderea persoanelor care apelează la împrumuturi din surse alternative, numărul/
ponderea familiilor care nu deţin nici un cont bancar (sau îl utilizează foarte puţin),
numărul/ ponderea persoanelor aflate în imposibilitatea de a economisi chiar şi
sume foarte mici, numărul/ ponderea persoanelor care nu contractează asigurări.
În general, sunt excluşi financiar şomerii pe termen lung, pensionarii, persoanele
lipsite de câştiguri din motive de boală sau dizabilitate, femeile monoparentale,
anumite minorităţi etnice, persoanele care depind de beneficii sociale. Impactul
excluziunii financiare poate consta în: costuri mai mari pentru tranzacţii financiare
ocazionale şi credit; lipsa accesului la anumite produse şi servicii care necesită
existenţa unui cont bancar; lipsa securităţii în păstrarea banilor; bariere la angajare –
un cont bancar fiind o cerinţă de bază la mulţi angajatori pentru virarea salariului;
accentuarea excluziunii – deoarece inexistenţa unei istorii bancare şi de credit
poate dezavantaja accesarea anumitor servicii financiare la fel de mult ca şi o
istorie bancară proastă, precum şi sărăcie şi supraîndatorare. Locuitorii din zonele
cu dificultăți economice au risc mai ridicat de a suferi de excluziune financiară, de
exemplu locuitorii din mediul rural. Aceasta reflectă deficitul în furnizarea de
servicii financiare în cadrul comunităţilor respective. Excluziunea financiară face
parte dintr-o excluziune mult mai amplă, de tip social, cu care se confruntă anumite
grupuri care nu au acces la servicii esenţiale de calitate, cum ar fi locuri de muncă,
locuinţe, educaţie sau îngrijire sanitară.
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Consecințele excluziunii financiare asupra individului și a societății nu
trebuie subestimate. Cei care nu pot avea acces la finanțare pentru dezvoltarea unei
afaceri sau pentru consum personal au dificultăți mai mari în integrarea socială și
economică. Excluderea financiară duce la o capacitate mai redusă de a face față
șocurilor financiare și cheltuielilor neprevăzute. Persoanele excluse de la serviciile
de economisire sunt mai vulnerabile la furt, fiind obligate să păstreze în numerar
economiile lor la domiciliu. Mai mult decât atât, persoanele excluse de la serviciile
financiare de masă sunt susceptibile să apeleze la instituțiile care oferă aceste
servicii la un preţ mult mai mare. Acest lucru este valabil și pentru accesul la credite,
persoanele cărora le este refuzat creditul de la instituțiile financiare de masă sunt
obligate să apeleze la intermediari privați sau cămătari informali, care percep mai
mult și oferă condiții mai puțin favorabile, agravând și mai mult vulnerabilitatea și
excluderea lor, și supunându-le riscului de a deveni supraîndatorate.
Excluziunea financiară conduce la un proces mai larg, de excluziune socială.
Conform definiţiei agreate la nivel european, excluziunea socială este un proces
prin care anumite persoane sunt împinse la marginea societăţii şi împiedicate să
participe pe deplin în societate din cauza sărăciei sau lipsei competenţelor de bază
şi oportunităţilor de învăţare, sau ca rezultat al discriminării. Acest proces îi
distanţează de un loc de muncă, de oportunităţi de obţinere a venitului, de educaţie
şi training, de reţelele şi activităţile sociale şi comunitare. Persoanele excluse social
nu au acces la organismele decizionale, și, astfel, de multe ori se simt neputincioși
și în imposibilitatea de a prelua controlul asupra deciziilor care afectează viața lor
de zi cu zi.
Excluziunea financiară este în acelaşi timp atât o cauză, cât şi o consecință a
sărăciei și excluziunii sociale. Sărăcia este un fenomen complex care, de multe ori,
se manifestă ca un cerc vicios în care cineva odată intrat este foarte greu să mai
iasă – multe familii regăsindu-se într-o „capcană” a sărăciei. Sărăcia se manifestă
atât la nivel individual, cât și la nivelul unor comunități. Lipsa unui loc de muncă
duce la limitarea consumului și la lipsa sau diminuarea economiilor, ceea ce
determină incapacitatea de a investi în dezvoltarea personală – educație şi formare
profesională, dezvoltarea unei afaceri existente sau în demararea unei noi afaceri.
Aceste probleme au impact și la nivel macroeconomic: reducerea consumului duce
la limitarea creșterii economice, erodarea piețelor locale și la fenomenul de
dezinvestire (retragerea capitalului), ceea ce generează oportunități și mai reduse în
respectivele comunități. Problemele de sănătate și incapacitatea de a apela la
prevenție, alimentație/ hrană corespunzătoare și de a avea condiții de trai sănătoase
sunt alte motive pentru care cei sărăci rămân în urmă faţă de restul societăţii.
În Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
(2015–2020) se arată că o treime din populaţie este afectată de deprivare materială
severă, în sensul că nu-şi poate permite să achiziţioneze articole considerate
dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent. Încă mai există în
România copii care nu au mers niciodată la şcoală, iar procentul tinerilor fără o
educaţie adecvată este ridicat. Multe persoane sunt în continuare inactive sau
neangajate formal, cu şanse mici de a căpăta acces corespunzător la piaţa muncii.
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Există inegalităţi în ceea ce priveşte acoperirea cu servicii medicale de bază. Există
un număr semnificativ de comunităţi dezavantajate în care aceste probleme se
cumulează, făcând aproape imposibilă întreruperea ciclului excluderii, fără ca
membrii săi să fie sprijiniţi şi integraţi prin intervenţii din exterior.
Conform datelor extrase din Global Findex Database 2014 (Banca Mondială),
excluziunea financiară în România în anul 2014 a înregistrat un nivel ridicat:
• România este ţara membră UE cu cel mai mic acces la servicii financiare
din UE – aproape 40% din cetățenii români nu au acces la servicii financiare.
Numai 60,8% din populația de 15 ani și peste din România deținea, în anul
2014, un cont la o instituție financiară, față de media la nivelul zonei Euro de
94,8%. România este țara cu cel mai mic acces la conturi bancare atât din țările
membre UE, cât și din țările vecine nouă. Accesul în România a crescut însă în
ultimii trei ani de la 44,6% la 60,8%, înregistrând o creștere de 38%, cea mai mare
rată de creştere comparativ cu țările din zonă.
Tabelul nr. 1
Ponderea persoanelor care deţin cont la o instituţie financiară, în anii 2014 şi 2011
Cont la o instituţie financiară (% din populația 15 ani și peste)
2011
2014
Euro area
90,6
94,8
Ungaria
72,7
72,3
Serbia
62,2
83,1
Bulgaria
52,8
63,0
România
44,6
60,8
Sursa: Global Findex Database 2014 – Measuring finacial inclusion around the world, Word Bank;
prelucrare date autori.

• Accesul la servicii financiare este mai redus în rândul populației cu nivel
scăzut de educație și a celei din mediul rural.
Accesul este și mai scăzut în rândul populației cu nivel de educație redus
(studii primare sau mai puțin), de numai 34,4% și în rândul populațiie rurale, de
numai 56,4%. Se remarcă însă creșterea galopantă cu 50% în numai trei ani a
accesului la instituții financiare în mediul rural.
• România este țara cu cea mai mare pondere a persoanelor care apelează la
împrumuturi.
45,7% dintre români au împrumutat bani în anul 2014, mult peste media
zonei Euro de 35,4%, această pondere fiind la fel de mare în zonele rurale și în
rândul populației cu acces scăzut la educație.
• Romania este țara cu cea mai mare pondere a cetățenilor care trebuie să se
împrumute pentru a face față cheltuielilor de educație sau sănătate.
În România, 5,4% din populație a fost nevoită să se împrumute pentru a face
față cheltuielilor de educație și 13,3% cheltuelilor legate de sănătate. În același
timp, numai 2% din populație împrumută pentru a începe, a opera sau a dezvolta o
fermă sau o afacere.
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Tabelul nr. 2
Ponderea persoanelor peste 15 ani care apelează la împrumuturi pentru educaţie,
sănătate sau pentru a dezvolta o fermă/ afacere în anul 2014
Împrumut pentru:
Educație sau
Sănătate sau alte
A începe, a opera sau a
taxe școlare
motive medicale dezvolta o fermă sau o afacere
Euro area
4,0
3,7
2,8
România
5,4
13,3
2,0
Bulgaria
2,1
5,0
1,6
Serbia
2,6
4,1
2,3
Ungaria
2,0
3,7
1,1
Sursa: Global Findex Database 2014 – Measuring finacial inclusion around the world, Word Bank;
prelucrare date autori.
% populație 15 ani
și peste în 2014:

• Românii împrumută din ce în ce mai mult din surse informale;
România este țara în care cei mai mulți cetățeni apelează la împrumuturi din
surse informale – cămătari sau case de amanet. Se observă, de asemenea, o creștere
semnificativă, de peste nouă ori a frecvenței împrumuturilor din astfel de surse în
perioada 2011–2014.
Tabelul nr. 3
Ponderea persoanelor care contractează împrumuturi de la o instituţie financiară
şi de la casă de amanet/ sursă informală în anii 2014 şi 2011
Împrumuturi de la:
Casă de amanet sau sursă informală –
% din total populaţie
O instituție financiară
inclusiv cămătari
în:
2011
2014
2011
2014
Euro area
11,8
15,8
0,9
0,4
România
8,4
11,8
0,2
1,6
Bulgaria
7,8
13,3
1,4
1,6
Serbia
12,3
8,9
1,6
0,0
Ungaria
9,4
8,7
1,1
0,7
Sursa: Global Findex Database 2014 – Measuring finacial inclusion around the world, Word Bank;
prelucrare date autori.

• Supraîndatorarea gospodăriilor din România este în creștere galopantă.
Conform Eurostat, România se situa în anul 2013 pe locul cinci în Uniunea
Europeană, cu un procent de 30,5% al gospodăriilor care înregistrau datorii la plata
facturilor curente – chirie/ipotecă, întreținere – utilități, aproape una din trei gospodării
având astfel de dificultăți, situații asemănătoare înregistrându-se în Grecia, Bulgaria,
Croația și Cipru, țări puternic afectate de criza financiară din ultimii ani. Mai mult,
ponderea gopodăriilor cu datorii a crescut de trei ori în perioada 2007–2013.
Majoritatea datoriilor în România sunt la utilități (28,8%).
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INCLUZIUNEA FINANCIARĂ: CONCEPT, INDICELE COMPOZIT
DE INCLUZIUNE FINANCIARĂ

Incluziunea financiară sau finanţarea incluzivă reprezintă furnizarea de
servicii financiare la costuri accesibile pentru segmentele de populaţie defavorizate
şi cu venituri mici din societate, care ar suferi de excluziune financiară în cazul în
care serviciile nu le-ar fi disponibile sau accesibile.
Unii autori chiar consideră că aceste servicii ar trebui să fie servicii publice,
disponibile tuturor. Determinarea unor politici de incluziune financiară adecvate
porneşte de la considerarea tuturor factorilor care influenţează accesul la, precum şi
utilizarea serviciilor financiare. În acest sens, în Policy Paper: Measuring Financial
Inclusion in the EU: The New „Financial Inclusion Score” (European Commission,
Microfinance Centre), se consideră că provocarea-cheie este definirea şi măsurarea
incluziunii financiare într-un mod în care poate fi operaţionalizat şi susţinut prin
programe şi politici. Totuşi, conceptul de incluziune financiară nu se pretează la o
măsurare precisă; el acoperă multe aspecte legate de ofertă, cerere şi politică publică.
Nota de politică publică amintită mai sus oferă o abordare de măsurare a
incluziunii financiare la nivel macro care leagă cele două componente ale pieţei –
oferta şi cererea, şi oferă un indice compozit de incluziune finaciară comparabil la
nivel european.
Microfinance Center tratează incluziunea financiară drept capacitatea sistemului
financiar de a oferi produse şi servicii adecvate tuturor persoanelor fizice care
doresc să le utilizeze. Un sistem financiar incluziv funcţionează ca un sistem
deschis, în sensul că permite oricui să îl utilizeze (dacă şi când are nevoie) în
termeni şi condiţii egale. Incluziunea financiară descrie abilitatea unui sistem
financiar (incluzând instituţiile sale, produse şi servicii, procese şi politici) de a
realiza acest lucru în termeni şi condiţii convenabile, echitabile şi transparente.
Incluziunea financiară a unui sistem poate fi reprezentată ca un set de:
– Rezultate (outputs): utilizarea actuală a serviciilor financiare de bază, incluzând
conturile curente, creditul de consum, conturile de economii şi asigurările.
– Intrări (inputs):
1. factori ce ţin de ofertă: infrastructura livrării serviciilor financiare;
2. factori ce ţin de cerere: calitatea produselor şi serviciilor, sau cât de bine
satisfac ele aşteptările consumatorilor;
3. politicile proincluziune: acţiuni şi reglementări guvernamentale care au drept
scop avansarea incluziunii financiare într-o ţară.
Indicele de incluziune financiară propus de Comisia Europeană – Microfinance
Center descrie incluziunea financiară ca fiind abilitatea unui sistem financiar de a
oferi servicii în conexiune cu intrările disponibile, fiind mai degrabă un indice de
măsurare a performanţei decât un indice de măsurare a rezultatelor. Indicii calculaţi
reprezintă o modalitate de măsurare relativă, de ordonare a sistemelor financiare a
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ţărilor în comparaţie cu „cel mai bun”, aşa cum a fost identificat prin metoda de
optimizare utilizată – DEA3.
Un scor al indicelui de incluziune financiară în valoare de „1” înseamnă că
sistemul transformă factorii de acces în utilizare în cel mai eficient mod posibil, şi
că reprezintă un standard de eficienţă sau de referinţă pentru alte ţări. Un scor al
indicelui de incluziune financiară mai mic decât 1 înseamnă că un anume sistem
financiar este mai puţin incluziv (în termeni relativi) în comparaţie cu cel mai bun
din clasă. Totuşi, în ambele cazuri (IIF = 1, IIF‹ 1), este încă posibil ca unele
persoane să fie excluse de la utilizarea serviciilor financiare, şi să fie necesar să fie
dezvoltate măsuri suplimentare pentru a reliefa natura specifică şi scala excluziunii.
IIF este o metodă generală utilă pentru măsurarea şi compararea incluziunii
financiare în rândul statelor membre UE.
Tabelul nr. 4
Indicele de incluziune financiară şi performanţa ţărilor membre UE
Categorie

Ţară
Ordine
Indicele de Incluziune Financiară
Suedia
1
1,000
Danemarca
2
1,000
Finlanda
3
1,000
Irlanda
4
1,000
Franţa
5
1,000
Cipru
6
1,000
Leaderi
Slovenia
7
1,000
Germania
8
1,000
Latvia
9
1,000
Spania
10
1,000
Olanda
11
1,000
Malta
12
0,999
Austria
13
0,996
Belgium
14
0,987
15
0,964
Ţări cu performanţă Estonia
UK
16
0,962
ridicată
Slovakia
17
0,930
Czech Rep.
18
0,921
Luxemburg
19
0,904
Portugal
20
0,876
Ungaria
21
0,841
Grecia
22
0,840
Aspiranţi
Italia
23
0,800
Lituania
24
0,753
Polonia
25
0,747
Bulgaria
26
0,567
Întârziaţi
România
27
0,554
Sursa: Policy Paper: Measuring Financial Inclusion in the EU: The New “Financial Inclusion Score”
(European Commission, Microfinance Centre), p. 3.
3
DEA – Data Envelopment Analysis – metodă de programare liniară utilizată în optimizarea
cercetării care acordă ponderi în mod endogen componentelor indicelui, fără o specificare prealabilă a
valorilor acestor ponderi.
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După cum se poate observa cu uşurinţă din tabelul de mai sus, România se
poziţionează pe ultimul loc în ierarhia ţărilor membre UE din punct de vedere al
incluziunii financiare. Menţionăm însă că analiza pe componente a indicelui de
incluziune indică pentru România că, deşi factorii de acces sunt aplicaţi destul de
eficient, totuşi rezultatul general este ineficient: ierarhizare România conform IIF –
loc 27, ierarhizare România conform factorilor ce ţin de ofertă – loc 6, ierarhizare
România conform factorilor ce ţin de politică publică – loc 4, ierarhizare România
conform cerere – loc 10.

CARACTERISTICILE UNUI SISTEM FINANCIAR INCLUZIV;
LOCUL ŞI ROLUL ORGANIZAŢIILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN SISTEM
Aspectele-cheie care caracterizează un sistem financiar incluziv sunt:
• accesul tuturor gospodăriilor nebancabile, inclusiv al femeilor, minorităților
și întreprinderilor de toate mărimile la toate serviciile financiare – și anume,
servicii de economisire, credit pe termen scurt și lung, ipoteci, asigurări, pensii,
plăți, transferuri de bani locale și internaționale, leasing etc., la costuri rezonabile;
• sănătatea instituțiilor financiare prin monitorizarea performanței acestora de
către factorii interesați și reglementări prudențiale corespunzătoare;
• existenţa unei diversităţi de furnizori de servicii financiare pentru a asigura
cea mai cost-eficientă alternativă pentru consumatori: furnizori privați comerciali,
nonprofit și publici.
Accesul la credit nu trebuie confundat cu creditul foarte accesibil care poate
contribui la supraîndatorare. În condițiile unor reglementări stricte cu caracter
prudențial a practicilor de acordare a finanțării au apărut furnizori de credit rapid
(„cu buletinul”) sau furnizori de credit de tip prădător care acordă împrumuturi pe
termen scurt sau foarte scurt („pay day” – „până la salariu”) cu dobânzi foarte mari.
Există discuții asupra rolului nefast al acestora, susținătorii atrăgând atenția că în
lipsa unor astfel de servicii grupurile în nevoie ar apela la credite informale și la
cămătari, situația lor agravându-se.
Serviciile financiare de bază necesare oricărei gospodării sunt: cont curent
pentru încasări şi plăţi, produse de economisire adecvate unor sume mici, facilități
de transfer de bani, produse de asigurare – viață și non-viață, mici împrumuturi și
descoperit de cont pentru scopuri personale de producție sau de alt tip (acestea din
urmă se pot asimila conceptului de microcredit).
Conform raportului „Financial services provision and prevention of financial
exclusion”, elaborat pentru Comisia Europeană, Directoratul General pentru Angajare,
Afaceri Sociale şi Oportunităţi Egale în 2008, pentru a se adresa atât problemelor
de acces, cât şi celor de utilizare, furnizorii de servicii financiare au adoptat o gamă
largă de strategii.
• Furnizorii comerciali orientaţi spre profit:
Au dezvoltat conturi bancare de tranzacţionare simple, cu costuri reduse,
pentru a satisface nevoile persoanelor cu venituri mici şi instabile şi au implementat
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parteneriate cu instituţii guvernamentale sau cu organizații din sectorul social
pentru a facilita accesul anumitor grupuri defavorizate la servicii financiare.
De exemplu, în Belgia, Fortis a creat Banca Poştală în 1995 care a oferit cont
curent de bază mult înaintea băncilor comerciale. În Scoţia, Bank of Scotland
lucrează cu grupuri locale şi asociaţii de locatari/ proprietari pentru a le furniza
conturi de tranzacţionare de bază, promovarea educaţiei financiare pentru a
încuraja utilizarea serviciilor financiare şi creşterea capacităţilor – abilităţilor şi
cunoştinţelor financiare.
• Furnizorii din economia socială (cooperativele și uniunile de credit – case
de ajutor reciproc):
Instituţiile financiare comunitare sunt, de multe ori, singurii furnizori pentru
cei excluși financiar. Uneori aceştia lucrează la rândul lor în parteneriat, cum este
în Marea Britanie, unde Coop Bank a ajutat uniunile de credit să îşi extindă
serviciile şi în zona de tranzacţionare, astfel uniunile de credit putând să ofere, la
rândul lor, conturi de bază începând cu 2007.
Furnizorii din economia socială au şi unele din cele mai eficiente servicii de
consiliere financiară, inclusiv în caz de supra-îndatorare. De exemplu cooperativa
de credit franceză Crédit Agricole a înfiinţat Puncte de trecere – ‘Points Passerelle’
– pentru a ajuta persoanele cu dificultăţi financiare, în spaţii distincte de cele ale
băncii, acestea oferă atât consiliere cât şi, dacă este nevoie, mediere şi negociere cu
creditorii, şi, în unele cazuri, credit solidar pentru restructurarea datoriilor.
Furnizorii de economie socială sunt recunoscuţi la nivel european ca fiind în
rândul organizaţiilor care oferă sprijin în caz de supraîndatorare. Cei supraîndatoraţi au
în general datorii la chirie sau rate pentru credite de casă, întreţinerea locuinţei –
utilităţi, alte credite. Un studiu la nivelul Uniunii Europene elaborat în anul 2012 de
către European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, a
considerat că principalele entităţi care oferă consiliere în caz de supraîndatorare
sunt ONG, asociaţiile de protecţia consumatorilor, autorităţile publice locale care
au şi responsabilităţi legale în acest sens în multe state europene. Tipurile de
servicii oferite includ: informarea, planificarea şi echilibrarea bugetelor, asistenţă
cu procedurile legale, negocierea cu creditorii, managementul conturilor personale.
Lipsa de acces la finanţare a unor categorii sociale importante este un eșec al
pieței financiare datorat asimetriei informaţionale. Un eşec al pieţei similar, ca
importanţă şi consecinţe, eşecurilor de tipul „bunuri colective” sau „externalităţi”,
mult mai uşor de recunoscut şi de înţeles. Excluziunea financiară nu este singura
consecinţă, ci ea conduce la fenomenul mai greu de rezolvat, cel de excluziune
socială. Numeroase categorii de persoane nu au acces la credit pentru bunuri de
consum și numeroase categorii de întreprinzători nu au acces la credit pentru
ideilor lor antreprenoriale care ar putea crea locuri de muncă, oportunități de
autoocupare şi, în final, dezvoltare locală durabilă.
În acest context, formele de ajutor reciproc financiar de tip mutualist și
cooperativele de credit apar și se dezvoltă ca răspuns la realităţile pieţei, la nevoi
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sociale și economice nesatisfăcute și chiar ca răspuns la unele antagonisme sociale.
Multe din instituțiile financiare ale economiei sociale – cooperative de credit,
asociații de ajutor reciproc și împrumut, și asociații mutuale au apărut în Europa
secolului XIX aflată în proces de industrializare, dar și de pauperizare a populației
rurale, mai ales. Cooperativele de credit europene au apărut pornind de la ideile lui
Hermann Schulze și Raiffeisen care au fost martorii foametei din anul 1848,
perioadă în care și-au văzut concetățenii căzând victimă cămătăriei (situaţia de
selecţie adversă). Independent unul de celălat au început să promoveze ideea unor
instituții de credit care să funcționeze pe alte principii. Schulze a vrut să îi ajute pe
micii meșteșugari și întreprinzători urbani, în timp ce Raiffeisen vroia să îi ajute pe
săracii din mediul rural. Rațiunea amândurora era aceeași ca cea a inițativelor de
microfinanțare de astăzi – și anume, să ofere oamenilor resursele și instrumentele
necesare pentru a se ajuta singuri. Din Germania, sistemul financiar cooperatist s-a
extins spre nordul Europei. În Marea Britanie începuturile au fost diferite,
organizațiile de întrajutorare financiară fiind legate de comunitățile religioase în
societățile de construcții. Cooperația este totodată și o mișcare socială care a apărut
și s-a dezvoltat și pe fondul unor antagonisme între diverse grupuri sociale. Mișcările
muncitorești care au generat numeroase cooperative la începutul secolului XX erau
și promotoarele unei culturi “anti” capitalism. Uniunile de credit – casele de ajutor
reciproc – denumire sub care sunt cunoscute în România au apărut mai întâi pe
continentul nord-american în comunitățile francofone din Canada care aveau
nevoie de propriile instrumente de finanțare aflându-se în mijlocul unor foarte
puternice comunități anglofone („Anglos”) și așa a luat ființă una din cele mai mari
organizații financiare din Canada – Caisses Desjardins. Apoi acestea s-au extins în
Statele Unite până în comunitățile din Caraibe, emigranți din aceste comunități
aducând cu ei uniunile de credit atunci când s-au stabilit în Marea Britanie și
Irlanda începând din anii ’60.
Înflorirea acestor organizații nu este întâmplătoare – structura lor de proprietate
și guvernanță le permite să surmonteze importante imperfecțiuni ale pieței în
sectorul financiar. Astfel, în perioadele când s-au dezvoltat cooperativele de credit,
băncile se concentrau pe nevoile de finanțare ale industriilor aflate în dezvoltare
rapidă, ale indivizilor prosperi, ale guvernelor și, de multe ori, riscau prea mult cu
banii acestora. Chiar dacă și-ar fi dorit să deservească categorii de clienți mai săraci
ar fi avut dificultăți cu asimetria informaţională și cu costurile prea mari ale unor
contracte de valoare prea mică (situaţia hazardului moral), probleme care marchează în
continuare piața creditului rural, după cum au constatat și economiştii Karla Hoff și
Joseph Stiglitz.

UNIUNILE DE CREDIT (CASELE DE AJUTOR RECIPROC)
Uniunile de credit sunt organizații mutuale specializate pe acordarea de credite
de consum. Din punct de vedere al fondurilor mobilizate şi al tranzacţiilor derulate,
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uniunile de credit sunt cele mai mici dintre instituţiile depozitare, având, totuşi, un grad
rapid de dezvoltare în ultima perioadă. Participanţii la aceste instituţii sunt de regulă
membrii aceleaşi organizaţii, iar din acest punct de vedere operaţiunile financiare
derulate prin uniunile de credit sunt considerate ca având un risc redus. Gradul de
diversificare al serviciilor şi instrumentelor financiare oferite este relativ redus.
În România, uniunile de credit se regăsesc sub forma caselor de ajutor reciproc.
Casele de ajutor reciproc (CAR), din punct de vedere legislativ, sunt înfiinţate ca
asociaţii fără scop patrimonial şi se împart în două mari categorii: case de ajutor
reciproc ale salariaţilor (CARS, înfiinţate conform legii nr. 122/1996) şi case de
ajutor reciproc ale pensionarilor (CARP, înfiinţate conform legii nr. 540/2002).
CAR pot fi considerate că fac parte din categoria societăţilor mutuale de economisire
sau a uniunilor de credit, având rolul principal de a strânge fonduri de la membri în
„fondul social” şi de a oferi împrumuturi cu dobândă avantajoasă membrilor (uneori
şi ajutorare în situaţii deosebite – susţinerea cheltuielilor de înmormântare etc),
contribuind astfel la obiectivul european de prevenire a excluziunii sociale. CAR
sunt încadrate de legislaţia naţională în categoria instituţiilor financiare nebancare
(IFN) şi sunt înregistrate în Registrul de evidenţă al instituţiilor financiare nebancare
al Băncii Naţionale a României, alături de casele de amanet şi de alte entităţi fără
scop patrimonial cu activităţi în acest domeniu. Ele nu sunt instituţii de credit
(instituţii financiare monetare), în sensul în care nu pot atrage depozite sau alte
fonduri rambursabile de la public şi oferi credite în cont propriu şi/sau emite
monedă electronică.
Istoria creditului mutual datează în România încă din secolul al XVIII-lea când în
Transilvania s-au constituit astfel de asociaţii, urmând modelul breslelor care aveau şi
un caracter de întrajutorare. Conform raportului de cercetare elaborat de Kivu M., în
anul 1722 a apărut la Reşiţa aşa numita „ladă frăţească” (Bruderlade), asociaţie ce a
luat fiinţă după modelul asociaţiilor miniere din Europa Centrală ce funcţionau încă din
sec. XV–XVI; în anul 1789 la Baia-Mare exista Casa principală frǎţească, care ulterior
s-a extins şi la metalurgiştii din localitate; în anul 1835 a luat fiinţă la Brasov, Casa de
Păstrare „Kronstadter Allgemeine Sparkassa”, constituită din depunerile membrilor.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea apar primele uniuni de credit rezultate din
iniţiativele unor categorii sociale, cum ar fi mici meşteşugari, comercianţi, cadre
didactice, muncitori ş.a. care îşi puneau o parte din economii în comun, ca bază pentru
obţinerea creditelor (de exemplu: 1846, în Braşov – Asociaţia de Ajutor Reciproc
Românească a Lucrătorilor Tipografi; 1855, în Brăila – Societatea de economie, credit
şi ajutor „Înfrăţirea”; în 1858, în Bucureşti – „Casa de ajutor şi prevedere a
lucrătorilor tipografi”; în 1863, în Bucureşti, „Casa de Ajutor Reciproc a Tipografilor
din România”, avându-l ca preşedinte pe C. A. Rosetti; în 1868, în comuna Chirnogi,
judeţul Ilfov – „Societatea de înlesnire interioară a comunei Chirnogi”, considerată
prima asociaţie de credit modernă care funcţiona legal în România – cu personalitate
juridică; în 1870, în Bucureşti – „Economia – Asociaţiune de credit popular”, casă de
economii şi credite fondată de Petre S. Aurelian etc.) (Kivu, 2011, citat din Lambru,
2013: 37–38; UNCARS, 2015).
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Casele de ajutor reciproc au fost mereu prin tradiţie sprijin pentru persoanele
cu venituri scăzute în România, menţinându-şi credibilitatea atât în perioada comunistă,
cât şi după anul 1990, făcând faţă transformărilor economice şi schimbărilor globale,
supravieţuind şi dezvoltându-se până în prezent, când se înscriu pe direcţia instituţiilor
de microfinanţare promovate la nivel european. Menţionăm în acest sens faptul că,
recent, în cadrul primelor etape ale iniţiativei comune europene JASMINE, din
România au fost selectate șase CAR pentru a beneficia de furnizarea de asistenţă
tehnică, evaluare şi formare ca furnizori de microcredite.
Conform datelor Atlasului Economiei Sociale – ediţia 2014, în anul 2012, în
Registrul de evidenţă Instituţii Financiare Nebancare, Secţiunea B – Case de Ajutor
Reciproc al Băncii Naţionale a României au fost înregistrate un număr total de
2
845 CAR. Efectiv, au fost însă active (cu bilanţ contabil raportat la INS) un număr de
2 767 CAR, din care 2 569 CARS (92,84% din total CAR) şi 198 CARP (7,16% din
total CAR), rata de activitate pentru total CAR fiind de 97,3%. La sfârşitul anului
2012, în România funcţionau un număr de 198 CARP. În prezent, Federaţia
Naţională Omenia a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România, cea
mai puternică organizaţie de pensionari din ţară, are 142 CARP-uri afiliate, cu peste
1 400 000 membri răspânditi atât în mediul urban (53%), cât si în mediul rural
(47%). În Atlasul Economiei Sociale – ediţia 2014, se arată că în anul 2012, regiunile
care au concentrat cele mai multe CARP au fost în principal regiunile slab dezvoltate
ale României, unde există o pondere importantă de persoane excluse financiar:
regiunea Nord-Est (18% din total CARP), Sud-Muntenia (16% din total CARP) şi
Sud-Vest (15% din total CARP). Spre deosebire de CARS, CARP pot realiza şi
venituri din activităţi economice (de exemplu, unele CARP oferă la preţuri modice
excursii, pelerinaje, cabinete medicale, prestări servicii reparaţii, coafor, frizerie,
croitorie, magazine sociale etc), ceea ce le-a oferit posibilitate de a presta şi servicii
sociale pe lângă serviciile financiare avantajoase pentru membri.
Aşadar, prin aceste organizaţii care şi-au dovedit viabilitatea şi rolul social
dincolo de schimbări de sisteme economice, România are un potenţial major de
realizare a incluziunii financiare prin consolidarea rolului lor în cadrul actualului
sistem financiar din România. Puncte de reflecţie în contextul mai amplu al
incluziunii financiare pot fi şi: necesitatea unei strategii de educaţie şi capabilitate
financiară a populaţiei, încheierea de parteneriate între instituţii financiare şi ONG
cu rol în politici de proincluziune, consolidarea rolului şi altor actori ai economiei
sociale (cooperativele de credit) pe piaţa financiară, stimularea microfinanţării,
crearea unor noi instrumente de finanţare a întreprinderilor sociale.
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COMENTARII

NOI CONTRIBUŢII DE NIVEL INTERNAŢIONAL
ÎN ABORDAREA CALITĂŢII VIEŢII
IOAN MĂRGINEAN
Așa cum s-a dezvoltat paradigma calității vieții, ea include un concept de tip
evaluativ și o abordare interdisciplinară a domeniului, care este unul multidimensional.
Abordările sistematice ale calității vieții populației s-au concretizat în deceniul
al VIII-lea al secolului trecut, fiind precedate de diverse trimiteri la tema respectivă.
Un rol important în aducerea preocupărilor pentru calitatea vieții în atenția
publică l-a avut lansarea Programului „Marea societate” (The Great Society), prin
discursul președintelui Johnson, ianuarie 1964, „My hope for America” (apud Bauer,
ed., 1966), în legătură cu reluarea temei obiectivelor sociale de urmărit la nivel
național. O contribuție semnificativă în argumentarea necesității completării
formulărilor de obiective în domeniul calității vieții populației, cu o analiză cât mai
adecvată, se regăsește chiar în volumul la care am făcut referire, respectiv, se are în
vedere îmbunătățiri ale informațiilor cantitative și calitative pentru a măsura
schimbările sociale, temă tratată în contextul analizei efectelor Programului cosmic
al NASA. Imediat aveau să apară și lucrări cu titlul explicit de calitate a vieții, cu
analiză de indicatori sociali obiectivi, pentru ca, după 1970, să fie publicate lucrări
cu rezultate ale unor cercetări de teren axate pe percepții și evaluări ale calității
vieții, precum și pe trăirile subiective ale populației. Desigur, evidențieri ale
caracteristicilor vieții oamenilor sunt foarte vechi, încă din Antichitate, și cu atât
mai mult după constituirea științelor sociale, inclusiv a sociologiei, dar demersurile
respective nu se înscriu în istoria propriu-zisă a cercetărilor de calitate a vieții.
Acestea din urmă implică abordări distincte –, acea paradigmă specifică –, enunțată
la începutul acestor rânduri (a se vedea Zamfir, 1990; Mărginean, 2002).
Și în România s-au desfășurat astfel de cercetări empirice asupra calității
vieții populației încă din anii ’80 (Zamfir, coord., 1984), iar după înființarea
Institutului de Cercetare a Calității Vieții, în ianuarie 1990, aici se desfășoară
cercetări de profil, se publică rapoarte de cercetare, studii, inclusiv în revista
Calitatea vieții, volume etc. (www.iccv.ro). Desigur, astfel de studii se regăsesc și
la alte institute și universități.
Adresa de contact a autorului: Ioan Mărginean, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail:
imargin@iccv.ro.
CALITATEA VIEŢII, XXVII, nr. 1, 2016, p. 78–90
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În cele ce urmează, aduc în atenție câteva lucrări recente în domeniul calității
vieții, elaborate de largi colective internaționale, care reprezintă o etapă nouă de
dezvoltare în domeniu. Mă refer la volume științifice precum: Handbook of Social
Indicators and Quality of Life Research (eds. Kenneth C. Land, Alex C. Michalos;
M. Joseph Sirgy, 2012); Encyclopedia of Quality of Life and Well-Beying Research
(ed. Alex C. Michalos, 2014); Global Handbook of Quality of Life. Exploration of
Well-Being of Nations in Continents (eds. Wolfgang Glatzer et al., 2015).
Totodată, voi căuta să evidențiez și informațiile care se referă la România,
mai ales că de astă dată este vorba de plasarea ei în diferite contexte regionale și
internaționale.
În Handbook of Social Indicators and Quality of Life Research, lucrare
coordonată de către Land (SUA), Michalos (Canada) și Sirgy (SUA), se tratează
aspecte de natură istorică (abordarea temei „viață bună” și evoluția cercetărilor de
calitate a vieții), metodologică, precum și raportarea calității vieții pe cicluri de viață
(copii, tineri, adulți) și pe diferite domenii (sănătate, educație, psihologie, viață
spirituală, religiozitate, economie, muncă și consum etc.). O preocupare distinctă
privește prezentarea calității vieții în diferite zone ale lumii; țări dezvoltate sau în
curs de dezvoltare, țări în tranziție precum și câteva exemplificări individualizate:
America Latină, Caraibe, Australia, Hong Kong, Algeria, Argentina. De alfel, și
colectivul de autori este unul internațional, cu predominanța celor din SUA.
În capitolul introductiv, cei trei editori prezintă o analiză a dezvoltării și evoluției
cercetărilor privind indicatorii sociali și calitatea vieții. Începând cu anii ’60, se au
în vedere câteva domenii distincte, respectiv: sociologie, psihologie, economie și
științe politice; sănătate și medicină; management și marketing. De precizat că doi
dintre autori (Land și Michalos) se numără printre pionierii studierii calității vieții,
cu lucrări din anii ’80.
Apreciind calitatea sintezei oferite asupra indicatorilor sociali și calității vieții,
este de reținut, totuși, și faptul că autorii se referă cu precădere la dezvoltările din
SUA, și strict la literatura științifică de limba engleză. Evident că, astfel, se acoperă
doar o parte din problematică, detaliindu-se propriile contribuții, dar alte demersuri
sunt ignorate, sau doar enunțate. La acest ultim aspect am în vedere și cercetările
de profil din UE (EQOL), care au demarat în anul 2003, după o experiență
semnificativă pe studierea condițiilor de viață.
În continuare, doresc să aduc în atenție, mai întâi, câteva elemente de natură
metodologică, domeniu în permanentă revizie, în căutarea de soluții mai bune de
cercetare, dar adesea se rămâne la stadiu de recomandări.
Un prim astfel de demers metodologic se referă la măsurarea calității vieții și
construcția indicatorilor sociali (Filomena Maggino, Italia și Bruno D. Zumbo,
Canada). Autorii au în vedere măsurarea și analiza calității vieții din perspectivă
cantitativă (well-being of society). În domeniul definițiilor conceptuale, se urmează
calea consacrată și anume se consideră necesare rezolvarea a trei mari probleme:
definirea conceptelor și a indicatorilor, cu organizarea acestora din urmă într-un
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sistem ierarhizat; ariile de investigat; variabilele latente și indicatorii elementari,
pentru ca, ulterior, să se treacă la analiza lor.
În realizarea demersului lor, autorii fac apel la criterii de evaluare a indicatorilor
și la modalități de formalizare, pentru a încheia cu prezentarea recomandărilor
comisiei de măsurare a performanței economice și progresului social. Fără îndoială
că, această dezvoltare privind indicatorii sociali este o contibuție ștințifică deosebită,
dar ea nu conține și cel puțin o aplicație propriu-zisă, pentru a se demonstra modalitatea
efectivă de lucru.
Într-o altă abordare pe care o menționăm aici (Michael R. Hagerty, SUA și
Kenneth C. Land) se face trimitere la problematica indicilor compoziți, ca măsurătoare
generală a calității vieții. În fapt, autorii fac apel la trei indicatori economici referitori la
bursă (Dow Jones), prețuri de consum (CPI) și încrederea consumatorilor (CCI), pe
care îi consideră a fi relevanți și pentru indicii de calitate a vieții prin principiile ce
pot fi derivate: să aibă fidelitate și validitate, să facă parte dintr-un sistem ca
reprezentând un domeniu (subserie); să poată fi dezagregat pe subgrupuri de
populație; să poată face față și unor date incomplete; să reflecte cel mai bun mod
cu care oamenii judecă calitatea vieții lor și ponderea pe care o acodă ei fiecărei
subserii, să fie acceptat de către o majoritate importantă de cetățeni.
În final, sunt analizați 14 indici generali de calitatea vieții, dintre care doar
unul urmează toate cerințele invocate, cele mai critice probleme fiind neluarea în
considerare a raportării populației la importanța indicatorilor ce intră în componența
acestor măsurători generale. În continuare, autorii semnalează aspectele prin care
indicii compoziți nu corespund cerințelor de credibilitate, fără a se crea anumite
bias-uri și dezinformări, prin faptul că nu reflectă: efectul mișcării unui indicator în
direcție opusă; schimbările reale de poziție a unor subgrupuri; multidimensionalitatea
calității vieții; importanța fiecărui indicator, inclusiv cea pe care o acordă cetățenii;
nu prezintă ușurința de a fi receptat de către decidenții de politici publice; nu au un
design de planificare socială și nu sunt adoptați de către oficialii guvernamentali.
Pentru a elimina astfel de probleme, autorii recomandă ca ponderea indicatorilor în
cadrul unui indice compozit să se bazeze pe modelul judecăților emise de către
cetățeni; la rândul lor, și indicatorii ar trebui ponderați pe baza datelor de cercetarea
a populației; chiar selecția indicatorilor să se facă prin intermediul acestor judecăți;
să nu fie incluși în indice indicatorii care sunt ambiguui (evaluați pozitiv de către o
parte din populație, și negativ de către altă parte); de asemenea, sunt respinși
indicatorii de politică, fiind acceptați cei de obiective și rezultate. Nici de această
dată nu se merge mai departe, să se construiască indici de calitatea vieții adecvați,
conform criteriilor formulate.
O temă de interes aparte a constituit-o definirea și cercetarea bunăstării
subiective, realizate din diferite perspective: „fericirea”, cunoscută și ca „satisfacție
cu viața” și „bunăstarea subiectivă” (Ruut Veenhoven, Olanda); homeostazia bunăstării
subiective (Robert A. Cummins, Anna L. D. Lau; Melanie T. Doven, Australia);
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conturile naționale ale bunăstării (Ed Diener, William Tov, SUA), creșterea economică
modernă și calitatea vieții (Richard A. Easterlin și Laura Angelescu, SUA).
Veenhoven, de exemplu (cu o carieră științifică deosebit de bogată), este
preocupat de definirea relației dintre fericire și calitatea vieții, și arată că, deși de
multe ori sunt considerate interșanjabile (incluziv termenul de bunăstare), în fapt
suprapunerea este doar parțială. Prin această formulare, autorul admite că toate trei
așa-zise sinonime ale calității vieții sunt dimensiuni ale acesteia din urmă. Mai
exact, fericirea se suprapune cu unul din patru componente ale calității vieții,
determinate, la rândul lor, prin distincția dintre surse și rezultate, respectiv dintre
caracteristicile interne și cele externe. În acest fel, autorul identifică, pentru șansele
de viață, oportunitățile existente și capacitatea persoanei de a le valorifica (arta de a
trăi), iar rezultatele le raportează la sensul vieții bune, respectiv, satisfacția cu viața
în general. La rândul său, și în domeniul satisfacției se face trimitere la patru
componente: plăcerea, satisfacția pe domenii, exepriențele de vârf și în ultima
categorie intră: fericirea, satisfacția cu viața și bunăstarea subiectivă. Delimitările
nu se opresc aici, pentru că se consideră necesar să se specifice și componentele
fericirii, ca sursă a plăcerilor și durerilor, și anume, în cele de tip hedonic
(experiențe plăcute, simțire, emoții, stări) și aprecierile care sunt emise în legătură
cu acestea.
Valorificând baza internațională de date privind fericirea, pe care a constituit-o,
de altfel, Veenhoven ajunge la concluzia că majoritatea oamenilor se declară
fericiți (valori pe partea a doua a scalei de la nefericit la fericit), deoarece ei tind să
se bucure de viață, atunci când condițiile sunt tolerabile și nu neapărat foarte bune.
Prevalența fericirii nu elimină suferința și plângerile.
În demersul lor, Cummins și alții consideră că bunăstarea subiectivă este
pozitivă, pentru că este normal ca oamenii să se simtă bine, ceea ce conduce la
fenomenul de homeostazie. Acesta din urmă încetează atunci când apar provocări
mari (analize pe cercetări din Australia și la nivel internațional).
Esterlin și Angelescu (originară din România) pun în relație o serie de
elemente de natură materială, de la consumul de produse și posesie de bunuri, la
speranța de viață și înrolarea în învățământ; drepturile omului, și constată, așa cum
era de așteptat, o legătură semnificativă cu nivelul PNB/locuitor la paritatea puterii
de cumpărare. Pe de altă parte, însă, această legătură nu se confirmă cu privire la
satisfacția cu viața, aceasta din urmă fiind influențată de mai mulți factori.
Cât privește contribuția lui Diener și Tov, ei consideră că doar colocvial
bunăstarea subiectivă este desemnată prin fericire, și că de fapt, primul concept se
referă la modalitățile diferite în care oamenii își evaluează viața lor. Astfel că,
emoțional, el implică sentimente și experiențe pozitive în relație cu ce se întâmplă
și în măsură mai mică și experiențele neplăcute sau negative. În termenii de
conștientizare, bunăstarea subiectivă se referă la judecarea vieții de a fi satisfăcătoare
și împlinită, adică felul în care o persoană simte și crede că viața merge bine. Pe
aceste considerente, variabilele și indicatorii de bunăstare subiectivă trebuie să fie
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de interes pentru politicile publice și nu doar indicatori obiectivi, pentru că sunt
implicate aprecieri ale vieții pe care la are populația (grupurile-țintă).
După aceste prezentări, inclusiv cu abordări diferite ale temei, consider că
poziția cea mai întemeiată este aceea prin care satisfacția și fericirea sunt tratate ca
dimensiuni de output ale calității vieții și care, la rândul lor, se subsumează unei
componente intermediare, mai generale, care este bunăstarea subiectivă. Deși
interacțiunea satisfacție – fericire este puternică, prin cercetare rezultă și că o parte
dintre subiecți sunt satisfăcuți (mulțumiți) cu viața, dar sunt nefericiți, după cum
unii sunt nemulțumiți, dar fericiți, iar aceste diferențieri nu pot fi trecute ca efecte
ale erorilor de cercetare, ci faptul că satisfacția este preponderent de natură
cognitivă (se raportează la cunoaștere, judecată, așteptare), pe când fericirea este o
trăire emoțională (Delhey, 2004; Bönke, 2005; Mărginean, 2013).
În literatura românească de specialitate se regăsesc multe dintre aspectele
sesizate anterior în legătură cu definirea și cercetarea bunăstării subiective. O
lucrare de certă valoare științifică în domeniu este cea realizată de către Sergiu
Bălțătescu (2009, cu ediția a II-a în 2014) cu titlul „Fericirea în contextul social al
tranziției postcomuniste din România”, în care, pe lângă dezvoltările teoretice, se
regăsesc foarte multe analize de date din cercetări de teren (Diagnoza calității
vieții, ICCV și Barometrul de opinie publică).
O contribuție aparte o reprezintă capitolul elaborat de către Laura Camfield
(Marea Britanie), cu tema calității vieții în țările în curs de dezvoltare în contextul
mondializării cercetărilor de calitatea vieții. Autoarea aduce în atenție problematica
modului în care sunt înțeleși termenii vizați în culturi foarte diferite și anume faptul
că, prin preluarea instrumentelor de cecetare, prin simpla traducere din țările
vestice în țările în curs de dezvoltare, nu este în măsură să conducă la o bună
cunoaștere a realităților din țările respective. Prin urmare, ar trebui să se insiste mai
mult pe adaptarea instrumentelor de cercetare. Acest fapt, foarte necesar, reduce,
însă, din posibilitățile de analize comparative pe țări. De aceea, domeniile de
cunoaștere se rezumă, cel mai adesea, la analize de indicatori obiectivi, insuficienți,
totuși, pentru a surprinde calitatea vieții ca atare, paradigma acesteia fiind una de
tip evaluativ, în care indicatorii respectivi reprezintă doar o parte din informație,
cealaltă referindu-se la elementele de natură subiectivă, percepții, stările de satisfacție/
insatisfacție, fericire/ nefericire etc. După analiza multor cercetări, Camfield ajunge
la concluzia că uneori este de adoptat un tip de măsurare diferit de cel global (mai
puțin sensibil la schimbare) și care să reflecte înțelegerile locale de ceea ce reprezintă
„viață bună”, iar instrumentele de cercetare trebuie realizate prin demersuri de
natură calitativă, prin cercetare de teren. De precizat că referirile sale se fac la
domeniul studierii stării de sănătate, cu trimitere la aspectele bunăstării subiective
și la aspirațiile populației. La rândul lor, evaluările obiective sunt de utilizat, în
cazul în care se dorește fundamentarea unor decizii sau efectuarea de planificări,
pentru că aceste au o acuratețe mai mare.
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Cât privește studiile pe țări, într-unul dintre acestea se regăsesc și trimiteri la
România. Este vorba de contribuția lui Richard J. Estes (SUA) privind provocările
calității vieții în economiile în tranziție. De reținut că România se situează în
grupul celor 10 țări considerate a fi lideri în privința performanței în tranziție,
măsurată, la rândul său, prin 41 de indicatori grupați în 10 subindici cu măsurătoare
compozită „Indicele Ponderat al Progresului Social” (WISP): educația, starea de
sănătate, statutul femeii; cheltuielile militare, economie, demografie, mediu; dezordinea
socială; diversitatea culturală, efortul pentru bunăstarea cetățenilor. În anul 2010,
România înregistra o valoare a WISP de 59 (locurile 9–10), împreună cu Lituania
(respectiv pozițiile 37–38 la nivel mondial, din 161 de țări). Cele mai bine plasate
țări cu performanță în tranziție au fost R. Cehă (WISP = 66), Slovacia și Ungaria
(WISP = 64), urmează Polonia, Croația, Bulgaria, Belarus, Slovenia.
Valoarea WISP a fost mai mare în România în anul 2000, scorul 77 (poziția 34).
Scăderi în perioada 2000–2010 s-au înregistrat în cvasitotalitatea celor 31 de țări
analizate individual, dar nu toate au înregistrat și o diminuare a pozițiilor ocupate.
Așa, de exemplu, R. Cehă are o reducere a indicelui de la 88 la 66, dar poziția la
nivel mondial crește de la 24 la 14. Cea mai însemnată schimbare se petrece în
cazul Croației, cu o schimbare a poziției de la 43 la 27, iar scăderile mai mari sunt
în Bulgaria și Slovenia, urmate de România.
În cazul României, minusurile din 2010, comparativ cu 2009 s-au înregistrat
la rata creșterii populației (–0,7); și a PIB-ului (–8,5%). Același autor analizează și
situația țărilor în colaps, prin „Indicele Failed State” (FSI), elaborat de către Fondul
pentru Pace, pentru perioada 1990–2010, cu 12 indicatori sociali, economici și
politici (valori pe plaja 0–120, de la succes la situația gravă). Din 177 de țări, în
anul 2010, 37 sunt încadrate la grupa „alertă”, 92 la „atenție”, 35 la „moderate” și
doar 13 la „sustenabile”. Țările cu situația cea mai favorabilă au fost Norvegia și
Finlanda (FSI = 19,31), iar cele mai slabe, Chiad (113,3) și Somalia (114,3). Țările
în colaps (FSI între 114,3 și 90,4) provin din Africa și Asia, iar dintre fostele țări
socialiste, apar Uzbekistan (90,5) și Georgia (90,41). Tot aici intră și Coreea de
Nord (98,81).
În final, remarc faptul că autorii volumului s-au concentrat, în afara prezenței
consistente a referirilor la SUA (50 de specificații la indexul de termeni), pe țările
în curs de dezvoltare, așa încât chiar și la Marea Britanie, Franța, Germania sunt
doar cu câte două, trei trimiteri, prin indexul respectiv.
Cea de-a două lucrare amplă la care voi face trimiteri, respectiv Encyclopedia
of Quality of Life and Well-Beying Research, este una cu totul deosebită prin sfera
de cuprindere și conținutul său. Așa cum preciza coordonatorul Alex C. Michalos,
în Introducere, s-a dorit (și adaug eu, s-a și realizat) ca demersul întreprins să se
constituie într-un repertoriu al explorărilor relevante pentru cei 50 de ani de
contribuții în domeniul studiilor de calitatea vieții, și la care chiar el a participat
într-un mod substanțial. Menționez aici două dintre activitățile sale, dincolo de a fi
autor și editor de lucrări. Am în vedere, pe de o parte, calitatea de editor fondator
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al revistei Social Indicators Research, care apare din anul 1974, iar pe de altă parte,
mă refer la organizarea primei Conferințe Internaționale pe tema calitatea vieții, în
anul 1996, la Universitatea din Prince George, Canada, un eveniment prin care s-a
indus un nou stadiu în abordările domeniului de referință.
Lucrarea în discuție este impresionantă: ea are 12 volume, cu 7 317 pagini de
text în care se tratează temele, respectiv 2 165 termeni (eseuri) și este realizat atât
pe format hârtie, cât și electronic, permițând autorilor să actualizeze contribuțiile
lor, iar editorilor să introducă noi eseuri. Referitor la autori și editori, precizez că
este vorba de 1 272 autori din 58 de țări (334 din SUA și 205 din Canada), iar în
rândul de editori sunt 154 de persoane din 32 de țări (câte 26 din SUA și Canada).
Din România sunt patru autori, dintre care unul este și editor, Sergiu Bălțătescu.
Ceilalți trei autori sunt: Cătălin Zamfir, Adrian Hatos și subsemnatul.
Având în vedere dimensiunea mare a lucrării ar fi fost util un index al
termenilor cu specificarea paginilor la care se regăsesc aceștia. La sfârșitul
volumului al XII-lea sunt trecuți editorii cu termenii de care s-au ocupat, dar nu
apar și paginile. Să mai adăugăm că la fiecare volum se alocă 160 de pagini pentru
prezentarea editorilor și sunt nominalizați, cu instituția de proveniență, și autorii
lucrării (în total, deci, opera respectivă ajunge la aproape 10 mii de pagini).
Referitor la concepția care a stat la baza lucrării, se constată respectarea unui
format standard: sinonime, definiție, descriere (discuții), legături cu alți termeni,
bibliografie. Conform celor declarate în Introducere, nu s-a urmat promovarea unei
anumite perspective asupra conținuturilor, autorii având libertatea de opțiune.
Cât privește tematica propriu-zisă, aceasta prezintă o mare varietate de la
concepte fundamentale, tipuri de cercetări, metodologii și metode, la indici, scale,
baze de date, analize statistice, precum și cercetări pe țări (pentru România, autor
Cătălin Zamfir), zone și grupuri de populație, prezentări de institute de cercetare,
reviste, organizații și asociații etc.
Marea majoritate a tratărilor sunt consistente, cu informații relevante. Totuși,
sunt prezente și unele abordări reducționiste, prin care domeniul multidimensional
al calității vieții este prezentat cu referire la o singură dimensiune (cel mai adesea,
în abordările referitoare la sănătate, dar și la indicatorii obiectivi și subiectivi), ceea
ce creează confuzii pentru cineva mai puțin informat. Totodată, am constatat și
prezența unor termeni cu semnificație redusă, raportat la subiectul lucrării, unii
dintre ei fiind chiar bizari, și care nu ar fi trebuit să fie incluși într-o astfel de operă.
Însăși titlul lucrării este în măsură să conducă la unele confuzii prin conjuncția
introdusă între calitatea vieții și bunăstare (well-being), atât timp cât cea de a doua
sintagmă descrisă este de fapt o componentă a primeia, chiar dacă una complexă,
fără a fi însă singura de acest fel.
Totodată, este de precizat că, prin complexitatea sa, conceptul de calitatea
vieții nu are sinonime. Totuși, în cadrul procesului său de definire se fac trimiteri și
la alți termeni, în afara celui de bunăstare, cum sunt: fericirea și sănătatea, ceea ce
accentuează confuzia discutată anterior, prin reducerea întregului la părți ale sale.
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Pentru că avem de-a face cu un concept de mare generalitate, calitatea vieții se
poate defini printr-o invocare a semnificației sale, cum este, de exemplu, formularea
„valoarea pentru om a vieții sale” (Zamfir, 1984), dar și prin enumerarea componentelor
(dimensiunilor), iar aceste dimensiuni, la rândul lor, pot, ele însele, să comporte un
grad mai mare sau mai mic de complexitate, ceea ce reclamă eventuala distingere
în continuare a unor subcomponente (dimensiuni de rengul doi sau chiar mai mic),
până se ajunge, prin procesul de operaționalizare, la indicatori empirici (Mărginean,
2000).
La termenul „Diagnoza calității vieții”, pe care l-am tratat și în lucrarea la
care facem aici referire, am dezvoltat o astfel de schemă operațională extinsă, cu
25 de dimensiuni, unele dintre ele cu subdimensiuni, și care permite o abordare
acoperitoare a domeniului vizat: persoana, bunăstarea subiectivă, familia, populația
vizată, mediul natural, așezările umane, locuința, ocuparea, locul de muncă,
resursele macroeconomice pentru nivelul de trai, veniturile populației, consumul de
bunuri și servicii în gospodărie, înzestrarea acestora cu bunuri de folosință îndelungată,
învățământul, sănătatea, asigurările sociale, asistența socială, mediul social, calitatea
societății, cultura, timpul liber, stilurile de viață, mediul politic, justiție și ordine
publică, instituțiile de stat (Mărginean, 2011).
În interiorul lucrării ce face obiectul acestei prezentări am identificat multe
preocupări pentru modalitatea în care se cercetează calitatea vieții. O astfel de abordare
este realizată și de către Mariano Rojas (Mexic), care accentuează importanța de a
nu se reduce calitatea vieții la indicatorii utilizați într-o măsurare sau alta, demersul
de cunoaștere reclamând plecarea de la concepte pentru a se determina indicatorii
relevanți.
Marea diversitate a felului în care este studiată calitatea vieții este sugestiv
demonstrată printr-o analiză asupra modului în care se cercetează calitatea vieții
vârstnicilor. Autoarea, Nancy Kelley-Gillespie (SUA), identifică 20 de cercetări în
domeniu și reține, per total, 42 de indicatori utilizați. Surprinzător, însă, doar doi
dintre aceștia (bucurie/ plăcere/ fericire; relații sociale/ suport/ comunicare) se
regăsesc în maxim șase cercetări, și un indicator (pe tema satisfacției cu viața) era
prezent în cinci dintre cercetări. În restul demersurilor apar de la unul la patru
indicatori din setul respectiv.
Un alt demers pe care îl prezint, în care este inclusă și România, este cel
realizat de către Noelia Somarriba Arechavala și Bernardo Pena Trapero (Spania), pe
tema construcției unor indici compoziți, cu indicatori obiectivi și subiectivi: muncă,
locuire, educație, timp liber, venit, sănătate, viață socială și de familie, satisfacție și
fericire. Sunt avute în vedere trei modalități de construcție: componenta principală;
măsurarea de distanță; programarea liniară.
Valorile primilor doi indici se distribuie pe spațiul 1–4 (înalt, mediu înalt,
mediu scăzut, scăzut). Valorile primilor doi indici coincid în peste trei sferturi din
țările UE. După acești doi indici rezultă o clasificare a țărilor pe spațiul 1–4,
respectiv țările cele mai bine situate au 11 (Suedia, Olanda, Luxemburg, Finlanda),
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iar cele de la baza ierarhiei au valorile 44 (România împreună cu Bulgaria, Letonia,
Lituania, Slovacia).
Cel de-al treilea indice s-a dovedit a fi mai puțin discriminant, dar a indicat
ineficiență (valoarea 4) pentru șapte țări: Bulgaria, Estonia, Franța, Italia, Polonia,
Portugalia, România.
La rândul lor, cercetătorii din România, pe lângă contribuțiile sesizate deja,
au tratat teme precum: calitatea vieții în regimul comunist (Cătălin Zamfir),
calitatea vieții în regiunea transfrontalieră româno-ungară, precum și distanța
psihologică (Sergiu Bălțătescu); sistemul educațional și cheltuielile publice cu
educația (Adrian Hatos).
Cât privește volumul Global Handbook of Quality of Life. Exploration of
Well-Being of Nations in Continents coordonat de către Wolfgang Glatzer împreună
cu Laura Camfield, Valerie Möller (Africa de Sud) și Mariano Rojas, și acesta
reprezintă o contribuție însemnată la comunicarea experiențelor de cercetare din
domeniul calității vieții. Într-un anumit fel, prin tematica abordată, avem de-a face
cu o continuare reușită a demersurilor internaționale prezentate anterior, în special
a manualului coordonat de către Land, Michalos și Sirgy, dar și a altei lucrări, și
mă refer la Barometers of Quality of Life Around the Globe. How are we doing?,
2008, editori Valerie Möller, Denis Huschko (Germania) și Alex C. Michalos.
În lucrarea apărută în anul 2008 se urmărește, așa cum arată și titlul, prezentarea
unor cercetări, unele realizate prin proiecte internaționale, cum sunt barometrele
pentru Africa, America Latină, Asia și Cercul Arctic, bazate pe experiențe acumulate
în țări din zone deja cu tradiții în studierea calității vieții. Lagăturile dintre cele
două lucrări se referă la revenirea, inclusiv cu actualizări și/sau dezvoltări, la aceste
teme, fie de către aceiași autori, fie de alții.
În volumul din 2015 însă, aria tematică și referirile per țări sunt mult mai
extinse, fiind implicați câteva zeci de autori, unii dintre ei prezenți în cel puțin
două, dacă nu chiar în toate cele patru opere menționate.
Revenind la conținutul lucrării coordonate de către Glatzer et al., menționăm
structurarea ei pe șapte părți: tendințe pe termen lung ale dezvoltării sociale la nivel
mondial; sănătate; bogăție și democrație; monitorizarea bunăstării globale; măsurători
obiective și subiective; structura socioeconomică a bunăstării; structura socială a
bunăstării; bunăstarea pe națiuni și continente; raportare socială a bunăstării în
organizațiile supranaționale (OECD; Uniunea Europeană); dimensiunile fundamentale
ale bunăstării globale.
În Introducere, Glatzer se referă la monitorizarea și analiza calității vieții. Un
prim aspect pe care l-am reținut este cel al relației dintre calitatea vieții și bunăstare.
În acest context autorul subliniază că, adesea, cei doi termeni sunt considerați a fi
interșanjabili: calitatea vieții în sens de bunăstare și bunăstarea în sens de calitatea
vieții, iar această abordare a fost prezentă încă de la începutul cercetărilor în
domeniu, din anii ’80. Observațiile autorului merg, însă, spre susținerea ideii că
bunăstarea este parte a calității vieții, inclusiv prin formulările de tipul bunăstare
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pozitivă (well-being) și bunăstare negativă, componente ale calității vieții, care, la
rândul lor, sunt relativ independente. O creștere a bunăstării nu înseamnă întotdeauna
reducerea stării rele, pentru că se pot referi la aspecte diferite.
O altă observație privește faptul, consemnat și anterior, că multor cercetători
nu le place să repete o anumită măsurătoare științifică și preferă să inventeze ceva
nou, iar de aici decurge imposibilitatea de a avea date organizate în serii de timp
pentru a studia schimbările care se produc în anumite perioade. O contribuție
importantă la deținerea de date în serii de timp o au proiectele internaționale cu mai
multe valuri de culegere de date, așa încât se realizează atât comparații transversale
pe țări cât și unele longitudinale.
Menționez că un astfel de proiect longitudinal se desfășoară în ICCV, cu
culegeri de date anual, în perioada 1990–1999 și apoi în anii 2003, 2006 și 2010,
iar pentru două perioade de câte trei ani s-au realizat pe eșantioane de tip panel
(Mărginean și Precupețu, coord., 2011).
Și la nivelul țărilor membre UE și asociate s-au realizat cercetări de tip
longitudinal cu tema calității vieții (EQOL), cu culegeri de date în anii 2003, 2007
și 2011 (urmează un al patrulea val) prin Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea
Condițiilor de Viață și de Muncă, cu sediul la Dublin. În volumul prezentat aici,
autorii Daphne Ahrendt, Hans Dubois și Erica Merger (de la fundația respectivă)
analizează rezultatele acestor cercetări, cu 12 domenii de monitorizare a calității
vieții. Pentru publicul european, datele sunt cunoscute, dar ele au importanță în
context comparativ la nivel internațional. Mai mult, capitolul pe care l-am invocat
conține și valorile a o serie de indici ai bunăstării subiective prezentați de către
autori: bunăstarea hedonică (sentimentele pe care le-a avut în ultimele două
săptămâni dinaintea cercetării – stare bună, calm și relaxare; tensionat, stare
depresivă); excluziunea socială (sentimentul de excluziune socială, viața este atât
de complicată încât nu se poate găsi propria cale, valoarea a ceea ce întreprinde
cineva nu este recunoscută în societate; persoana nu este apreciată în societate
datorită situației privind munca și veniturile); bunăstarea mentală (stare psihică
bună, calm și relaxat, activ și viguros). Unii indicatori din această categorie intră și
în constituirea unui indice al bunăstării eudaimonice (referitor la autorealizarea în
viață).
Dacă ne referim la România, o clasare ceva mai bună în contextul statelor
membre UE se înregistrează la indicele excluziunii sociale, dar și aici situația, ca
atare, este tot una modestă. Astfel, pe un interval cu valori medii de la 3,0 (situația
cea mai slabă, Cipru) la 1,6 (situația cea mai bună, Danemarca), România se afla,
pentru anul 2011, pe pozițiile 5–11, înpreună cu R. Cehă, Polonia, Malta, Letonia,
Lituania, Estonia, Croația, cu media de 2,4 (scala având valorile de la 0 la 5).
În privința singurătății, pe un interval de la 3,5 (Grecia) și 4,6 (Danemarca), țara
noastră are doar poziția 3–5, respectiv valoarea 3,8 împreună cu Ungaria și Bulgaria.
O situație mai slabă se întâlnește în privința bunăstării mentale. Pe un interval
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de la 55 (Letonia) la 70 (Danemarca), România are poziția a doua, de la bază,
respectiv scorul 57 (dintr-o sută posibil de atins).
În capitolul elaborat de către Estes privind Indicele Progresului Social, așa
cum se specifică chiar prin titlu, este vorba de o a treia abordare a temei respective.
De această dată, față de contribuția din Barometers, sunt prezentate toate țările
pentru care, prin scorul WISP, s-a determinat acest indice și nu doar cele în colaps.
De asemenea, informația privește și un nou an, respectiv 2011. Autorul realizează
și o altă grupare a țărilor, în funcție de performanța socială: lideri mondiali (34 de țări),
performanța socială medie (cu 85 de țări, aici intră și România cu rangul 35 din
162 țări, în anul 2011, cu unul mai scăzut față de anul 2000, când era la poziția 34)
și cele mai puțin dezvoltate social (43 de țări).
În perioada 2000–2011 o seri de țări și-au îmbunătățit poziția deținută în
privința ierarhiei pe tema progresului social, atât din rândul celor aflate deja în
prima parte a clasamentului, dar și de la partea de jos a acestuia, fără a putea să iasă
din zona critică. Totodată, s-au înregistrat și pierderi semnificative, inclusiv de către
țări de la vârful ierarhiei, iar cauza este considerată a fi colapsul piețelor financiare,
începând cu anul 2007. Așa, de exemplu, este de consemnat că din rândul țărilor
dezvoltate, doar trei nu își modifică rangul în intervalul respectiv: Danemarca
(rangul 1), Austria (rangul 5) și Hong Kong (rangul 30). Creșterile cele mai mari
sunt în Cuba, de +19 (de la 49 la 30), Australia și Croația, de +16 (de la 22 la 6;
respectiv de la 43 la 27), Republica Cehă, de +11 (de la 24 la 13). Scăderi mult mai
mari din rândul țărilor apropiate de poziția României au fost în Estonia și Letonia,
de –12 (de la 31 la 43, respectiv de la 34 la 46).Surprinzător, cea mai mare pierdere
din rândul țărilor dezvoltate s-a produs în Luxemburg, de –40 (de la 5 la 45),
urmată de Finlanda, de –9 (de la 4 la 13), Marea Britanie și Bulgaria, de –5 (de la
11 la 16, respectiv de la 22 la 27).
De reținut că țările cu populație numeroasă, chiar și cele dezvoltate, nu se
plasează la vârful ierarhiei. În anul 2011, doar Germania avea rangul 3; Franța și
Italia erau la poziția 10; Japonia, la 16; Statele Unite, la 21.
O contribuție interesantă am identificat în capitolul „ Producția bunăstării și
Calitatea Vieții” de Michael Dauderstödt (Germania). Autorul aduce în atenție
faptul că pe lângă sectorul privat și cel public (guvernamental), mai sunt și alte surse
de producere a bunăstării materiale, respectiv gospodăria familială și economia socială
(cooperative, organizații non-profit, asociații și societăți mutuale) care furnizează
servicii și doar parțial se bazează pe piață. Și în România, în ultima perioadă au
apărut lucrări pe tema economiei sociale. Cercetările din ICCV constituindu-se
într-o contribuție importantă, inclusiv prin intermediul cercetărilor de teren, în
demonstarea efectelor sale benefice pentru bunăstarea materială a celor implicați în
astfel de activități (Stănescu și alții, (coord.), 2013).
Datele prezentate pentru țările din UE sunt în măsură să argumenteze
importanța luării în considerare a tuturor acestor surse în determinarea nivelului
bunăstării materiale. Pentru anul 2005, cu date pentru 18 țări din UE, creșterea
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PIB-ului a fost cuprinsă între 16,8% în Danemarca și 39,4% în Grecia, în apropiere
fiind și Germania, cu 39%. În România, creșterea a fost de 34,8% (107,6 mild.
Euro față de 79,8 mild. Euro, iar pe locuitor prin creșterea respectivă se ajunge la
4 698 euro față de 3 684 euro).
O temă de larg interes, abordată în acest volum, este și cea referitoare la
relația dintre creșterea economică și bunăstarea subiectivă (Robert Esterlin).
Autorul face o trecere în revistă a analizelor anterioare, care au arătat fie că nu
există o determinare a bunăstării subiective (fericire, satisfacție cu viața) de către
PIB, fie că o astfel de relație totuși ar exista. În acest demers se constată că, dacă se
utilizează PIB pe locuitor în valori absolute relația este doar una pe un anumit
interval de creștere a PIB, după care efectul dispare. În schimb, dacă se face apel la
rata de creștere a PIB-ului, atunci se poate identifica relația de determinare. Astfel
de relații pozitive pot fi sesizabile și dacă analizele sunt pe perioade scurte de timp,
dar în cercetările longitudinale cu serii mari de timp, relația respectivă este
infirmată.
La finalul acestor comentarii legate de dezvoltări recente în abordarea calității
vieții menţionez și o lucrare pe care o consider a fi valoroasă, și care a fost elaborată de
cercetătorii din ICCV, și anume, Dicționar de calitatea vieții (Mărginean și Vasile,
(coord), 2015). De fapt este vorba de o abordare extinsă (1–5 pagini pe termen) cu
referiri la lucrări relevante elaborate la nivel internațional pentru fiecare din cele
peste 100 de termeni. S-a urmărit scoaterea în evidență a abordărilor care urmează
paradigma specifică domeniului calității vieții, căutând, pe cât a fost posibil, să nu
fie suprapuneri cu alte abordări din științele sociale, ale unei anumite teme. Totodată,
s-a avut în vedere și faptul că, după prezentarea, acolo unde era cazul, a unor tratări
diferite, să trecem și la justificarea opțiunilor considerate a fi cele mai întemeiate.
Pe lângă termenii explicați, lucrarea conține și trimiteri la termeni înrudiți, precum
și referiri la institute, proiecte de cercetare, baze de date. De asemenea, are un
index tematic și de autori, cu trimiterile la paginile respective, precum și o listă
bibliografică reunită pentru toate lucrările la care se fac referiri în volum.
În continuare, pe baza acestei lucrări, dar și a altora elaborate în ICCV, între
care volumele Calitatea vieții în România și Paradigma calității vieții (menționat
anterior), ne propunem să elaborăm o Enciclopedie a Calității vieții în România.

REMARCĂ FINALĂ
Operele științifice evocate în acest demers succint se constituie, într-adevăr,
în contribuții valoroase la cunoașterea calității vieții la nivel mondial. Este vorba
atât de abordări teoretice și metodologice, precum și de prezentări ale multor
rezultate de analiză bazate pe cercetări de teren, și/sau informații statistice. Ele au
devenit posibile prin constituirea de mari colective de autori din țări diferite, ceea
ce demonstrează răspândirea la scară mondială a preocupărilor privind cunoașterea
calității vieții populației.
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RECENZII

CRISTINA BARNA, ANCUŢA VAMEŞU (coord.),
Incluziune financiară prin economia socială, București,
Editura Wolters Kluwer, 2015, 159 pag.
Lucrarea „Incluziune financiară prin economia socială” a fost elaborat în cadrul proiectului
co-finanțat prin Fondul Social European „ICAR Incluziune prin Micro-Credit și Ajutor Reciproc –
strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare și creare de întreprinderi sociale”
implementat în anul 2015 de către Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților
din România (UNCARS) în parteneriat cu Institutul de Economie Socială (IES), program al Fundaţiei
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC). Implicarea uniunilor județene din structura UNCARS1
în realizarea propriu-zisă a activităților este salutabilă și reprezintă unul dintre punctele forte ale
acestui proiect implementat din fonduri destinate promovării economiei sociale pentru și cu entități de
economie socială din România. Lansarea liniei de finanțare dedicată economiei sociale în lipsa unei
definiții clare a domeniului a atras după sine neimplicarea entităților de economie socială din
România cu tradiție atât în desfășurarea continuă a activităților specifice pe meleagurile noastre încă
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea cât și în implicarea în organizarea structurilor europene de
reprezentare la nivel european a intereselor entităților de economie socială (Stănescu și alții, 2010:
33–35; Stănescu și alții 2013: 24–25). Se cuvine menționat faptul că Uniunea Naționala a Cooperației
Meșteșugărești UCECOM este membru fondator al Alianței Cooperatiste Internaționale înființată în
1895.
Coordonatorii sunt: conferențiar universitar doctor Cristina Barna și Ancuța Vameșu (IES) cu
o bogată experiență în implementarea proiectelor de economie socială și în activitatea de lobby pentru
susținerea demersurilor legislative vizavi de adoptarea legii economiei sociale. Din colectivul de
autori mai fac parte: Irina Sînziana Opincaru (FDSC), Paul A. Jones (Facultatea de Educație, Sănătate
și Comunitate, Universitatea John Moores, Liverpool, Regatul Unit al Marii Britanii) și Stelian
Minoiu (UNCARS).
Lucrarea reprezintă un manual privind incluziunea financiară şi rolul entităților de economie
socială în promovarea acesteia. Conținutul este structurat în trei părți dezvoltate în șapte capitole:
1

Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc Argeș, Uniunea Teritorială Județeană a
Caselor de Ajutor Reciproc Buzău, Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dâmbovița,
Uniunea Teritorială a Caselor de Ajutor Reciproc Hunedoara, Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor
Reciproc ale Salariaților Mureș, Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților Dolj,
Uniunea Teritorială Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților Brăila, Uniunea Județeana
a Caselor de Ajutor Reciproc Vâlcea, Casa de Ajutor Reciproc Arpechim I.F.N., Casa de Ajutor
Reciproc Silvapam I.F.N, Casa de Ajutor Reciproc Tractorul Brașov I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc
Învățământ Brăila, Casa de Ajutor Reciproc Municipiul București, Casa de Ajutor Reciproc Solidaritatea
Brăila, Casa de Ajutor Reciproc Învățământ Târgoviște, Casa de Ajutor Reciproc Județean Târgoviște,
Casa de Ajutor Reciproc Apcarom Buzău I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Unirea Deva I.F.N., Casa
de Ajutor Reciproc Zarand I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Hațeg I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc
Decebal I.F.N. Deva, Casa de Ajutor Reciproc Sanitar Râmnicu Vâlcea I.F.N., Casa de Ajutor
Reciproc IFN C.F.R. Râmnicu Vâlcea, Casa de Ajutor Reciproc I.F.N Municipal Râmnicu Vâlcea,
Asociația Casa de Ajutor Reciproc Învățământ Fălticeni I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Solidaritatea
IFN Buhuși.
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primele două sunt o introducere în problematica economiei sociale ca domeniu general în care se
încadrează studiul („Ce este întreprinderea socială?” și „Economia socială și actorii săi”). Următoarele
trei capitole introduc conceptul de incluziune financiară („Incluziunea financiară și rolul organizațiilor
de economie socială” și „Accesul la servicii financiare în rândul celor interesați de serviciile caselor
de ajutor reciproc din România”). Ultimele două capitole sunt dedicate prezentării experiențelor de
incluziune financiară din țară și străinătate („Bune practici ale Caselor de Ajutor Reciproc din România”
și „Bune practici ale uniunilor de credit și ale organizațiilor de microfinanțare din Marea Britanie”).
Primele două capitole familiarizează cititorii cu conceptele de întreprindere socială, economie
socială și actorii săi. Textul este scris într-un ritm clar și alert, destinat în special practicanților din
domeniu. Este salutabilă introducerea conceptului de grupuri de afaceri de economie socială.
Surprinde, totuși, faptul că nu este trecută în revistă literatura de specialitate publicată în România pe
domeniul economiei sociale în special privind clasificarea entităților de economie socială (Stănescu și
alții, 2010: 38–45) sau definiția domeniului economiei sociale preluată în legea privind economia
sociale. „Economia Socială este tipul de economie care îmbină în mod eficient responsabilitatea
individuală cu cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării de servicii, care
urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop principal este beneficiul
social. ES are la bază o iniţiativă privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi
responsabilitate, presupune un risc economic şi o distribuţie limitată a profitului” (Stănescu și alții,
2012: 13). Recomandăm, totodată, pentru studiile viitoare, departajarea conceptuală între entitățile de
economie socială și actorii economiei sociale. Ultima duce mai degrabă cu gândul la actorii
instituționali de la nivel central și local2 precum și structurile de reprezentare active de la nivel
național3 (Stănescu și alții, 2010: 36–38).
Conform celui de al treilea capitol („Excluziunea financiară şi dimensiunea ei”), excluziunea
financiară („persoane nebancabile” sau „parţial bancabile”) implică lipsa unui cont bancar, a
economiilor, a activelor, a accesului la educaţie financiară, a asigurărilor sau a unui credit accesibil.
Este inclusă și o analiză statistică a excluziunii financiare în România realizată pe baza indicatorilor:
accesul la servicii financiare, ponderea persoanelor care apelează la împrumuturi inclusiv pentru
cheltuielile de sănătate şi educaţie sau din surse informale (cămătari şi case de amanet), ponderea
persoanelor cu datorii la plata facturilor curente și rata riscului de sărăcie.
Al patrulea capitolul („Incluziunea financiară şi rolul organizaţiilor de economie socială”),
militează pentru un sistem financiar incluziv, prin sprijinul entităților de economie socială. Comisia
Europeană (Microfinance Center) consideră incluziunea financiară drept capacitatea sistemului
financiar de a oferi produse şi servicii adecvate tuturor persoanelor fizice care doresc să le utilizeze.
Este analizat, comparativ, indicele de incluziune financiară și stringenţa acestei problematici în
România, poziționată pe ultimul loc între statele membre din punct de vedere al incluziunii financiare.
Formele de ajutor reciproc financiar de tipul caselor de ajutor reciproc și al cooperativele de credit au
apărut și s-au dezvoltat ca răspuns la realităţile pieţei, la nevoile sociale și economice nesatisfăcute.
Acestea sunt, adesea, singurii furnizori pentru persoanele excluse financiar. Sunt prezentate casele de
ajutor reciproc ale salariaților pentru a înţelege modelul de operare și avantajele de a deveni membru.
Al cincilea capitol al cărţii („Accesul la servicii financiare în rândul celor interesați de
serviciile caselor de ajutor reciproc din România”) prezintă rezultatele unui studiu realizat în cadrul
proiectului co-finanțat prin Fondul Social European. Unul dintre elementele inovatoare în procesul de
2

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice; Ministerul Economiei,
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul
Justiției, Banca Națională a României șamd.
3
Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești
UCECOM, CENTROCOOP Uniunea Națională a Cooperativelor de Consum, Uniunea Națională a
Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România (UNCARS), Federația Caselor de Ajutor
Reciproc (FEDCAR), Federația „Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, Fundația
pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual (FDAAM).
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elaborare al chestionarului a fost preluarea unor întrebări din ancheta Global Findex a Băncii
Mondiale. În scopul identificării nevoilor potențialilor membri CAR, inclusiv a celor din rândul
grupurilor defavorizate, personalul CAR-urilor din proiect a contribuit la aplicarea chestionarelor în
perioada iulie–august 2015 în cele 26 de localități în care s-au înființat CAR-uri sau puncte de lucru
ale celor deja înființate. Rezultatele au oglindit situaţia financiară a respondenților, obiceiurile de
economisire şi de împrumut.
Ultimele două capitole („Bune practici ale Caselor de Ajutor Reciproc din România” şi
„Bune practici ale uniunilor de credit şi ale organizaţiilor de microfinanţare din Marea Britanie”)
prezintă succint exemple de succes ale instituţiilor financiar-bancare din economia socială, case de
ajutor reciproc ale salariaţilor şi pensionarilor şi bănci cooperatiste din România. Printre acestea
menționăm: CAR Solidaritatea Brăila, CAR Tractorul Braşov IFN, CAR Învăţământ Târgovişte IFN,
Asociaţia CARP Omenia Bucureşti, Banca cooperatistă Jiul, Târgul Jiu, precum şi uniuni de credit şi
organizaţii de microfinanţare din Regatul Unit al Marii Britanii: Scotcash, Uniunea de Credit din
Manchester, Uniunea de Credit a regiunii Lodge Lane (Liverpool), Uniunea de Credit No1 CopperPot
Ltd, şi Co-operative and Community Finance. Activitățile (consiliere, educaţie financiară şi microfinanţare) promovate de către entitățile de economie socială selectate din Regatul Unit al Marii
Britani permit înţelegerea rolului jucat în procesul de promovare a incluziunii financiare și sociale a
membrilor. Remarcăm, totuși, lipsa explicării criteriilor economice și sociale care au condus la
evaluarea entităților de economie socială și desemnarea lor ca exemple de bună practică. În lipsa
acestor criterii evidențiate și în lucrări anterioare dedicate exemplelor de bună practică identificate în
România și în alte state membre (Dragotoiu și alții, 2011; Stănescu și alții, 2013a,b,c,d), tindem să
credem că cele două capitole includ mai degrabă prezentări ale unor entități de economie socială
funcționale și eficiente la acest moment.
Lucrarea „Incluziune financiară prin economia socială” se adresează atât cercetătorilor și
cadrelor didactice din mediul academic și universitar, instituţiilor financiare şi reprezentanţilor
acestora, decidenţilor, cât și societății civile, publicului larg, omului simplu care caută soluţii de ieşire
din supraîndatorare. În contextul în care România se confruntă cu probleme de excluziune financiară,
supraîndatorare şi sărăcie, lucrarea de față contribuie la inițierea unor dezbateri publice privind
necesitatea adoptării unui sistem financiar incluziv, în care furnizorii de servicii financiare din
domeniul economiei sociale să reușească să joace un rol decisiv.
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