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STUDII 
 

CALITATEA VIEȚII 

STRENUOUS OBJECTIVE LIFE CIRCUMSTANCES  
AND SUBJECTIVE RESPONSES: PERCEPTIONS  
OF WELL-BEING WHEN LIVING IN POVERTY  

AND PRECARIOUS PROSPERITY IN ROMANIA1,2 

IULIANA PRECUPEȚU 

he purpose of this paper is to analyse the subjective well-being 
of two socio-structural groups (the poor and the precarious 
prosperous), in comparison to the group living in secure 

prosperity. We look at these groups trying to depict the living circumstances 
of these categories as filtered by their personal standards, while highlighting 
how these groups fare compared to each other. This endeavor is theoretically 
underpinned in the subjective well-being literature, in order to define subjective 
well-being and focuses on the relationship between objective living conditions 
and subjective well-being outcomes, in the attempt to disentangle the mechanisms 
that govern individuals’ subjective responses to objective realities. The data 
come from the European Quality of Life Survey on Romania carried out in this 
country in 2011. The analysis is done with the help of ANOVA and OLS 
regression. The results show overall similar low levels of subjective well-being 
for people living in poverty and those in precarious prosperity in comparison 
to the individuals in secure prosperity. For both groups under scrutiny here, 
analysis across life domains revealed problematic spheres along with more 
positive realms of life, subjective data reflecting the interplay between objective 
strenuous conditions and subjective mechanisms like social comparisons or 
adaptation.  

Keywords: subjective well being, poverty, precarious prosperity. 

INTRODUCTION 

The poor have limited resources at their disposal in order to satisfy their needs 
and to live a good life. Poverty is often associated with multiple disadvantages: poor 
health, unemployment, low quality or precarious jobs, low education, poor housing, 
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social isolation. Consequently, the risk of low subjective well-being is much higher 
for poor people. So far, we know a lot on the consequences of income on subjective 
well-being (Easterlin, 1974, 2001, 2003; Veenhoven, 1991; Frey and Stutzer 2002, 
2012; Sacks et al., 2010; Stevenson and Wolfers, 2013). Also, evidence exists on 
the pathways between poverty and low subjective well-being and the effects in various 
life domains. Poverty erodes social networks, social relations, and social participation, 
thus setting off a vicious circle of social exclusion (Paugam, 1995; Gallie et al., 2003), 
and reinforcing disadvantages in several domains of life. Falling into poverty increases 
the risk of weakening social relations and decreasing (civic and political) participation 
(Mood and Jonsson, 2016). Poverty was also proved to be associated with negative 
affects like depression and anxiety (Belle, 1990; Palomar Lever et al., 2005). At societal 
level, poverty, relative deprivation or low social status present in unequal societies 
are associated with deep seated social problems, like morbidity and mortality, obesity, 
teenage birth rates, mental illness, homicide, low trust, low social capital, hostility, 
and racism (Wilkinson and Picket, 2007). Moreover, it was shown that gaps in 
income between the poor and the rich translate into even greater gaps in subjective 
well-being (Okulicz-Kozaryn and Mazelis, 2015).  

Studies concentrated for a long time on the relationship between material 
resources and well-being in general, but less is known about the subjective well-being 
of the poor as a specific group, and how it compares to those who live immediately 
above the poverty threshold and those who are better off in a certain society. The 
social consequences of the limited income stretch far from basic material deprivation 
and the subsequent inability to afford nutritional meals, buying clothes, or having 
appropriate accommodation to the impossibility to engage in meaningful relationships 
and fully participate in society. The question here is how inadequate objective 
circumstances of people living in poverty and those in the vicinity of poverty are 
impacting on subjective well-being.  

Cramm et al. (2012) found that social capital, marital status, health and income 
are strongly associated with subjective well-being in poor individuals living in poor 
neighborhoods, and they concluded that deprived people living in deprived 
neighborhoods report lower subjective well-being.  

One of the few works looking at the subjective well-being of the poor in 
comparison to the moderately poor and the non poor in Mexico (Palomar Lever et al., 
2005) found a direct relationship between poverty and subjective well-being, and 
concluded that deficient life circumstances have a negative impact on the perception of 
subjective well being. Furthermore, poverty was found to promote the presence of 
attitudes and behaviors that have an important impact on subjective well being: 
passive, evasive coping strategies, external locus of control, a lack of orientation 
towards competitiveness and mastery. When comparing the three groups (Palomar 
Lever, 2004), it was observed that there are statistically significant differences in 
the subjective well-being of the groups studied, with the poorest individuals reporting 
less well being, followed by the moderately poor and finally the non poor. Low 
well-being in case of poor people was also found in life domains like recreational 
activities, personal development, social environment and couple relationship.  
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Suter et al. (2015) also looked at the subjective well-being of the lowest 
against the highest income groups, of the employed and unemployed, and of the 
deprived and non-deprived population groups in Switzerland. The authors found 
significant differences in well-being between groups and showed that the well-being 
of underprivileged income groups depended on the evolution of unemployment, 
poverty and deprivation.  

In addition to the important evidence proving the relationship between poor 
objective circumstances and low subjective well being, there is also strong evidence 
(Crettaz and Suter, 2013) that people in poverty tend to lower their expectations 
and preferences and adapt to a certain extent to their limited material resources.  

Very recently, several studies looked at the well-being of people living in the 
vicinity of the poverty line, who even though they are not considered poor, still 
face high deprivation and a lot of constraints in their lives. The growing literature 
dedicated to the precarious prosperity stratum in various societies (Budowski et al., 
2010; Vlase and Sieber, 2015; Amacker et al., 2011; Amacker et al., 2003; Budowski 
et al., 2015; Preoteasa et al., submitted, 2016; Vlase and Sieber manuscript, 2016; 
Vera Rojas et al., 2016) made important contributions to the knowledge on the 
subjective well-being of vulnerable people and the mechanisms that govern their 
subjective responses to strenuous objective circumstances.  

Although different in terms of income from the poor, it was proved in a study 
on Romania that households in precarious prosperity share with those in poverty 
similar socio-demographic factors: low education, rural residence, unemployment, 
presence of dependent children in the household and household production (Precupetu 
et al., 2015). These factors point out to analogous vulnerability risks for the poor 
and the precarious prosperous, and to possible similar low levels of well being.  
A qualitative analysis of subjective well-being of individuals from households in 
precarious prosperity in Switzerland and Spain (Budowski et al., 2015) found it to 
be related with the evaluation of the objective circumstances, with the perceived 
available opportunities, as well as future prospects for improvement of their situation. 
When individuals felt they lacked opportunities and were unable to deal with 
precarious objective situations, they tended to resort to adaptation and reframing. 
Mechanisms of adaptation and comparison came out in another study of quality of 
life perceptions (Vlase and Sieber, manuscript, 2016): individuals living in households 
in precarious prosperity, when subjectively assessed their quality of life, either 
compared their situation to that of other generations or contexts/countries, they 
downsized their aspirations to their perceived circumstances, or even re-interpreted 
the past events in their lives.  

Objective life conditions are critical in various spheres of life for households 
in precarious prosperity, like is the case with working conditions. A qualitative 
analysis of the households in precarious prosperity in rural Romania (Preoteasa, 2015) 
shed light on the combination of individual (low education and low qualification) 
and structural factors (poor opportunities on the labour market, lack of caring 
services for children and elderly, lack of transport infrastructure) that make the life 
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sphere of work to be unfavorable for the precarious prosperous. Precarious jobs 
characterized by instability, insecurity, low incomes, poor working conditions, risk 
of injuries turn into vulnerability risks in the long term, due to the exclusion from 
medical and social insurance. However, despite poor conditions in the working realm, 
the precarious employment conditions might not always be perceived as precarious 
by individuals, especially to the extent that the labour market is not favourable.  

Although evidence accumulated in the literature on the well-being of the poor 
and recently along with the subjective well-being of the precarious prosperous, there 
is little knowledge that binds the two strands of literature together, and comparison 
of the poor and the lower middle income strata remains scarce. 

The purpose of this paper is to document how similar structural groups (the poor 
and the precarious prosperous) evaluate their subjective well being. We look at these 
groups trying to understand their levels of subjective well-being in relation to those 
who are better off and to underline the highs and lows of their lives’ circumstances. By 
doing so, we depict the living circumstances of these categories as filtered by their 
personal standards, while highlighting how these groups fare compared to each other.  

Our endeavor will start with a review of subjective well-being literature. We will 
first define subjective well-being and focus on the relationship between objective 
living conditions and subjective well-being outcomes, trying to disentangle the 
mechanisms that govern individuals’ subjective responses to objective realities. 
Then, we will concentrate on the structure of subjective well-being and try to 
understand the relationships between various domains that compose the individual 
sphere of life. Next, we proceed with an exploratory analysis of subjective well-
being of three groups: people living in poverty, individuals living in precarious 
prosperity and persons in secure prosperity, by concentrating on satisfaction with 
life domains and satisfaction with life as a whole. We also test, with the help of the 
regression analysis, whether belonging to the two population groups significantly 
influences well-being measured as life satisfaction. Finally, we discuss our results 
in the light of the theory we first outlined. 

THEORETICAL FRAMEWORK 

Subjective well-being 
Subjective well-being describes individuals’ subjective experiences of their lives. 

Diener (1999) defined subjective well-being as a broad category of phenomena that 
includes people’s emotional responses, domain satisfactions, and global judgments of 
life satisfaction. Subjective well-being consists of a combination of cognitive and 
affective interrelated components: life satisfaction (global judgments of a person’s 
life), positive affects (pleasant emotions and moods), negative affects (unpleasant 
emotions and moods) and satisfaction with important domains (Diener, 2000). By 
looking at satisfaction with life domains, it is possible to explore and understand 
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the structure of subjective well being, and portray a multifaceted picture of people’s 
lives (Diener, 1984). For the purpose of this article, we focus on the cognitive 
components of well-being, in the attempt to explore the reports of subjective well-
being of the three groups under scrutiny.  

Measures of subjective well-being are very useful when we try to provide an 
accurate picture of the quality of life of different groups in society. Because these 
measures capture the distribution of life circumstances, as well as the impact of 
values and aspirations, they provide valuable information for policy-makers when 
comparisons are made across sub-groups of the population (OECD, 2013). Their 
strength resides in their particular capacity to incorporate the different weights that 
groups of population attach to various aspects of their quality of life (Diener et al., 
2013). 

Many authors concentrated on life satisfaction and satisfaction with life domains, 
and tried to understand the relationships between domains and the overarching 
evaluation of life (Cummins, 1996; Headey and Wearing, 1992; Meadow et al., 1992; 
van Praag et al., 2003; van Praag and Ferrer-i-Carbonell, 2004; Rojas, 2009). 

According to Rojas (2009), life domains capture the multidimensional of 
human beings and they can depict areas of experienced poverty that goes beyond 
economic poverty. Furthermore, these domains can inform on the satisfaction with 
life. He considered that it is possible to substitute satisfaction in one domain of life 
by satisfaction in another domain. This happens in the case when even if satisfaction 
with economic domain is low, satisfaction with other domains is high, and, ultimately, 
life satisfaction is high.  

The choice and the number of life domains vary in the literature. Cummins 
(1996) considered seven life domains: material well-being, health, productivity, 
intimacy, safety, community, and emotional well-being. Van Praag et al. (2003) 
explained overall life satisfaction as a function of satisfaction with six specific life 
domains (job satisfaction, financial satisfaction, house satisfaction, health satisfaction, 
leisure satisfaction and environmental satisfaction. Rojas (2006) explored the relationship 
between life satisfaction and different life domains related to health, economic 
situation, job, family, friendship, personal development, community environment. 

Even though there are many possible partitions of a human life, Rojas (2009) 
argued that any partition must value parsimony (the number of domains must be 
manageable and domains should refer to clearly separable information), meaning 
(the domains of life, as delimited by the researcher, must relate to the way people 
think about their lives), and usefulness (the delimitation must contribute to the 
understanding of the subject). 

For the purpose of this article, we employ a model that includes seven life 
domains (standard of living, job, health, education/training, family/personal relationships, 
housing, social life) and life satisfaction. We follow Rojas (2009) in considering that 
the subjective well-being approach can help us to “expand our understanding of what 
means to be human and what is meant by well-being deprivation” (Rojas, 2009: 195). 
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Objective circumstances and subjective well-being responses 
The relationship between objective conditions and subjective evaluations has 

long been debated in the literature, the key issue being the extent to which 
subjective well-being mirrors the objective reality and to which it involves other 
cognitive processes, personality traits or cultural preferences. 

Many authors argued in favour of the crucial role of objective circumstances 
in determining well being. Some took a hard stand and maintained a strong relation 
between objective circumstances and subjective well-being outcomes, especially 
when analysing the role of income and material resources in well being. They argued 
that “money buy happiness” and proved in a series of analyses the contribution of 
income to subjective well-being (Sacks et al., 2010; Stevenson and Wolfers, 2013). 
Other researchers focused mainly on objective living conditions, but assigned a 
secondary role to cognitive processes that come into play in the formation of subjective 
well being. In his liveability theory, Veenhoven (1995) emphasised the role of 
objective circumstances and needs fulfilment as the main determinants of subjective 
well being. However, beyond a certain level of needs gratification, he admitted that 
subjective well-being (Veenhoven, 1991) depends also on other factors. These factors 
have been debated by researchers who maintained the relative nature of subjective 
well-being and, while acknowledging the role of objective circumstances, they 
concentrated considerably on adaptation and social comparison in order to explain 
the formation of subjective well being. 

Cummins (2000) proposed the theory of homeostatic control in order to explain 
the poor correlation between objective and subjective indicators of quality of life. 
Subjective quality of life has the capacity to adapt to environmental circumstances; 
therefore, subjective indicators depart from objective situation and vary within a 
narrow range. Subjective well-being is kept in a sort of equilibrium through personality 
traits and various cognitive mechanisms that keep people feeling positive about their 
lives (Lai and Cummins, 2013). This will explain why people who faced important 
problems in their lives like illness or unemployment experience a drop in subjective 
well-being, but return after some time to their base-line levels (Headey and Wearing, 
1989). However, according to Cummins, adaptation is not universal, when objective 
conditions are very poor, homeostatis is no longer active, and objective and subjective 
indicators are stronger correlated. This will explain why the relation between income 
and subjective well-being was found to be stronger at lower levels of income 
(Diener, 2009). 

Michalos (1985) showed in his multiple discrepancy theory the possible 
variety of social comparisons and comparisons to various standards that determine 
subjective well: peoples’ own needs, desires and aspirations, reference groups, the 
past, expectations in the past and in the future. 

Easterlin (2003) proposed a theory of subjective well-being where adaptation 
and social comparison occur and operate differently across life domains. In areas 
like family and health, which are private spheres of the individual, hedonic adaptation 
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and social comparison are less important than in the domain of material resources 
which is more exposed to public scrutiny. In terms of income and positional goods, 
like homes or cars, processes of adaptation and social comparison increase aspirations 
to a high extent and leave people with little gains in subjective well being. In fact, 
many authors (Frey and Stutzer, 2012; Clark et al., 2015; Crettaz and Suter, 2013) 
found proof that adaptation is a fundamental process in the formation of subjective 
well being, even though the degree of adaptation differs across experiences. Social 
comparisons, either external (to reference groups) or internal (of individual with 
themselves across time) were proved to affect well-being (Tibesigwa et al., 2015).  

Other views mention personality traits as important determinants of subjective 
well-being (Doyle and Youn, 2000; Vitterso and Nilsen, 2002), while there are also 
authors that consider culture as a major determinant of well-being, especially when 
accounting for differences in well-being across countries (Inglehart and Rabier, 
1986: 43; Inkeles, 1989).  

In Romania, Mărginean et al. (2004) suggested that life domains can perform 
as support elements or critical elements in people lives, and thus making up a specific 
configuration of quality of life. Several other authors also looked at the relationship 
between objective conditions and subjective well-being (Zamfir and Maggino, 
2013; Bălțătescu, 2009; Mărginean and Precupețu, 2011). 

In this paper we employ a micro level, sociological perspective of subjective 
well-being that tries to explain the patterns in subjective well-being data with reference 
to objective social and economic conditions delineated by the disadvantaged socio-
economic positions for the poor and precarious prosperous groups, while also making 
use of theoretical perspectives that focus on adaptation and comparison mechanisms.  

The structure of subjective well being: life domains  
Material resources  
The relationship between material resources, with a special emphasis on income, 

and subjective well-being has long been debated. One major trend in literature 
maintains the strong relation between income and subjective well being: at individual 
level, higher incomes are associated with higher levels of life satisfaction, while at 
country level, more affluent countries have higher levels of subjective well-being. 
Lately, a number of authors (Sacks et al., 2010; Stevenson and Wolfers, 2013; Deaton, 
2008) proved on large sets of data that within-country, between country, and over-
time there is a similarly powerful relationship between subjective well-being and 
absolute income, this suggesting that differences in subjective well-being reflect 
actual dissimilarities in objective conditions.  

Another key trend in literature concentrates around the Easterlin Paradox, trying 
to lessen the role of income in subjective well being. Following Easterlin (1974), 
who asserted that increasing income is not accompanied by higher well-being, 
many authors argue in favour of a more complex relationship between income and 
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subjective well being, bringing up the idea of relative subjective well being. Over 
time, many researchers maintained the existence of a threshold beyond which income 
becomes less important for well being. Diener et al., 2010 highlighted the declining 
marginal effects of income on subjective well-being, showing that material 
resources (standard of living and ownership of conveniences) mediate the effect of 
income on subjective well being. Veenhoven (1991) generally argued the powerful 
relation between material resources and subjective well being, but admitted that the 
latter partly depend on comparison standards which can adjust to circumstances to 
a certain extent. However, he posited very strongly that subjective well-being is not 
relative to the extent it depends on the gratification of basic bio-psychological 
needs, which indicate the limits of human adaptability.  

Easterlin (2001) unified his findings in the conclusion that subjective well-
being is a direct function of income and indirect function of aspirations, which tend 
to increase over the life cycle.  

Very recently, the evidence continues to be mixed, with some authors arguing 
the absolute contribution of income to subjective well-being (Stevenson and Wolfers, 
2013; Diener et al., 2013), and others (Tibesigwa et al., 2015) contending the role 
of internal and external comparisons in subjective well being.  

Health  
Health is a basic precondition for quality of life relating to individuals’ 

capabilities to make choices in accordance to their values and abilities in their 
lives. Studies showed that self rated health has a strong and positive effect on SWB 
(Haller and Hadler, 2006; Cramm et al., 2012; Marmot, 2013). While the relationship 
between objective health and well-being is usually smaller, health conditions impairing 
everyday functioning negatively impact SWB (Easterlin, 2003). Even though adaptation 
processes occur, in the sense that people with certain illnesses can report positive 
levels of well being, severe health conditions often lessen SWB. The relation 
between health and well-being runs both ways as positive well-being can improve 
health through pathways that are not completely known, most probably involving 
both physiological and psychological factors (Diener and Seligman, 2004).  

Education 
Education has an important effect on SWB, as higher education draws higher 

chances of employment, better jobs, higher incomes, better health status, and 
generally, more active and enriched lives. People with higher education have 
higher levels of SWB than those with lower education, and this is a pattern 
maintained over the life cycle (Easterlin, 2003). The effects of education on well-
being have been proven to be both direct and indirect via income and labour status 
(Cuñado and de Gracia, 2012). Although higher education is accompanied by 
higher aspirations which might moderate well-being (Clark et al., 2015), there is 
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still overwhelming evidence on the positive effects of education (Di Tella et al., 
2003, Easterbrook et al., 2015, Salinas-Jimenez et al., 2010).  

Job and employment/unemployment 
The effects of work on well-being are evident in studies focused on employment/ 

unemployment, as well as in those surveying job satisfaction. Unemployment 
significantly influences well-being, and the negative effect was found to be stronger 
in richer than in poor countries (Helliwell, 2003), and in communities where 
unemployment was low than in communities where unemployment was high 
(Clark, 2003). Unemployment in itself can lower well being, but the pattern described 
shows that its powerful effect comes also from comparison mechanisms and 
psychological factors, such as a decrease in self-respect. When unemployment 
happens in contexts where it is not a largely spread phenomenon and is not related 
to satisfying basic needs, as richer countries compensate the loss in income through 
welfare benefits, social comparison appears as a moderating factor.  

Comparisons appear to explain also why job satisfaction depends on the pay 
relative to other workers with the same education and job classification, and not on 
absolute pay (Clark and Oswald, 1996). However, jobs increase well-being, as 
recently demonstrated by Hai and Cummins (2013), because they are a source of 
positive activities, social contacts, engagement, challenge, personal meaning, while 
also providing structure in people’s lives (Diener and Seligman, 2004; Filiz, 2014). 

Social relations 
Social relationships are key to well-being, as they provide support, feelings 

of social belonging and positive social environment. Positive affect underscores 
negative emotions in social situations (Pavot and Diener, 1993). Social participation 
contributes to subjective well-being, while happier people tend to involve more in 
social activities, community service and giving support to others, the relationship 
going, thus, both ways (Diener and Seligman, 2004).  

Participation can help integrate individuals into the society through social 
pathways (access to friends, networks, jobs, resources) and personal rewards (personal 
fulfillment through giving to others, esteem, fulfilling passions and commitments) 
(Wallace and Pichler, 2008). 

Family, marriage, personal relationships 
Close personal relationships are a key predictor of well being. Nuclear families, 

as well as extended family, are the main source of support, especially in crucial areas 
of life that involve long term commitment (Harlow and Cantor, 1996). Family life 
proved to be the most satisfying life domain in a study of 28 European countries 
(Böhnke, 2005), with family values and having children being highly appreciated 
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in the transition countries of the EU, and family solidarity more strongly accentuated 
than in the old members of the EU. Furthermore, family integration, measured as 
being married proved to affect positively well-being. In general, being the closest 
to the individual, and less subject to policy, family tends to be positively evaluated, 
in comparison to other areas of life (Cummins, 2003).  

Housing 
Housing is another crucial component of well-being as provides shelter, 

security, opportunities for social networks, status, access to community services 
and facilities, as well as access to jobs and control of the environment (Vera-Toscano 
and Ateca-Amestoy, 2008). Good housing was proved to have an impact on 
subjective well-being (Cracolici et al., 2011), but housing can also be a positional 
good in society that is a source of satisfaction to the extent it depends on its 
distribution in society: the more unequal, the more satisfaction creates for those in 
advantaged positions, comparatively to others (Foye, 2016).  

METHODS AND ANALYSIS  

Groups under scrutiny 
For the purpose of this analysis we compare three population groups: people 

in poverty (defined by the relative poverty threshold set at 60% of the median 
income), individuals in precarious prosperity and persons in secure prosperity. This 
type of design is based on the literature dedicated to precarious prosperity 
(Budowski et al., 2010) that highlighted the need to look at the well-being of a 
social stratum that lives above the poverty threshold, but is still in a vulnerable 
situation. This stratum was defined as a structural feature “located in between 
poverty and secure prosperity and characterized by ambivalence between a limited, 
yet non-poor living standard and (perceived) insecurity that individuals and 
households deal with on a daily basis” (Budowski et al., 2010: 269).  

The population in precarious prosperity has been the focus of research in 
Switzerland, Chile, Costa Rica, Spain and Romania, and was defined relative to 
each country by taking into consideration two hard criteria: income and material 
deprivation (Budowski et al., 2010; Amacker et al., 2011; Amacker et al.; 2013; 
Budowski et al., 2015; Vera Rojas et al., 2016; Precupeţu et al., 2015).  

In Romania, this stratum of population is situated right above the relative 
poverty threshold, and has incomes between 60% and 100% of the equivalised 
median income3, or higher than 100% of median income, while simultaneously 
being severely deprived (lack four or more items that are customary in a certain 
society at a certain point in time). In Romania, 22.8% of the population live in 
                                   

3 The median equivalised net income in 2011 was 2 089 Euro/year. 
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poverty (under the 60% relative threshold), 36.8% in precarious prosperity and 
40.4% in secure prosperity.  

Data and variables 
The data come from the third wave of European Quality of Life Survey4 

(EQLS 2011–2012) carried out on nationally representative sample in 34 countries: 
27 EU Member States at the time, and Croatia, Iceland, FYR Macedonia, Montenegro, 
Serbia, Turkey and Kosovo. Our analysis is focused on Romania, and is carried out 
on 1 286 cases out of the total sample of 1 542. Only cases with income data that 
allowed classification into groups have been considered. 

 EQLS includes a block of questions measuring satisfaction with seven life 
domains: standard of living, job, housing, health, education, family and social life, 
plus satisfaction with life. Satisfaction with life domains is measured through the 
question “Could you please tell me on a scale of 1 to 10 how satisfied you are with 
each of the following items, where 1 means you are very dissatisfied and 10 means 
you are very satisfied? a. your education, b. your present job, c. your present standard 
of living, d. your accommodation, e. your family life, f. your health, g. your social 
life”. Life satisfaction is measured with the question “All things considered, how 
satisfied would you say you are with your life these days? Please tell me on a scale 
of 1 to 10, where 1 means very dissatisfied and 10 means very satisfied.”  

Data analysis started with means and standard deviations of life domains by 
groups and total sample (Table no. 1). Next, one way analysis of variance (ANOVA) 
was used, in order to test significant differences between the three groups: a Levene’s 
test for homogeneity of variance was first applied, followed by Games-Howell post 
hoc tests to reveal which group differ from the other two (Table no. 2). Finally, an 
OLS regression analysis was carried out, in order to ascertain whether belonging to the 
two population groups significantly influences their life satisfaction. In the regression 
model we controlled for sex, age, education and household structure. The gender 
variable was used as a dummy variable of 1 for ‘female’ and 0 for ‘male’. The 
respondent’s age was recoded into four categories: 18–34 years; 35–49 years (used 
as reference); 50–64 years and 65+ years. The variable for household structure 
included the following categories: couple, single, couple with children, other (used 
as reference). Education was recoded into three levels: primary, secondary and 
tertiary education (used as reference). In this survey, the employment status was 
measured through the use of the following categories: employed, unemployed, 
unable, retired, homemaker, student and other. In our analysis, this employment 
status variable was used as four categories: employed, retired, homemaker and 
other (used as reference). 
                                   

4 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2014). European 
Quality of Life Survey, 2011-2012. [data collection]. 2nd Edition. UK Data Service. SN: 7316, http:// 
dx.doi.org/10.5255/UKDA-SN-7316-2. 
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Table no. 1 

Means and standard deviations of satisfaction with life domains by groups and total sample 

 PR PP SP Total 
 N Mean SD N Mean SD N Mean SD N Mean SD 
Standard  
of living 292 5.17 2.7 519 5.93 2.6 471 7.49 2.0 1283 6.39 2.6 

Job   51 7.63 2.4 318 7.31 2.5 154 8.25 1.7   524 7.91   2 
Housing 292 6.95 2.7 473 7.83 2.1 519 8.35 1.8 1284 7.84 2.2 
Health 292 6.43 2.9 473 6.56 2.7 518   8.1 2.1 1282 7.15 2.7 
Education  290 8.05 2.2 467 7.97 2.0 519 8.64 1.6 1276 8.26 1.9 
Family 288 7.56 2.7 468 8.14 2.2 468 8.77 1.8 1271 8.26 2.2 
Social life 289 6.49 2.7 452 7.05 2.4 517 8.23 1.7 1258 7.41 2.3 
Life 
satisfaction 292 5.71 2.6 471 6.34 2.6 519 7.69 1.7 1282 6.74 2.4 

Source: EQLS 2011. 
 

Table no. 2 

Significant differences in satisfaction with life domains between groups (ANOVA results) 

  PR PP SP Significant differences 
Mean  5.17 5.93 7.49 
d.f. (2, 1279) Standard of living 
F 98.8 

PR and PP PP and SP PR and SP 

Mean  7.63 7.31 8.25 
d.f. (2, 520) Job 
F 11.9 

 PP and SP  

Mean  6.95 7.83 8.35 
d.f. (2, 1280) Housing 
F 39.1 

PR and PP PP and SP PR and SP 

Mean  6.43 6.56 8.1 
d.f. (2, 1279) Health 
F 59.1 

 PP and SP PR and SP 

Mean  8.05 7.97 8.64 
d.f. (2, 1273) Education 
F 17.7 

 PP and SP PR and SP 

Mean  7.56 8.14 8.77 
d.f. (2, 1267) Family 
F 29.7 

PR and PP PP and SP PR and SP 

Mean  6.49 7.05 8.23 
d.f. (2, 1255) Social life 
F 66.0 

PR and PP PP and SP PR and SP 

Mean  5.71 6.34 7.69 
d.f. (2, 1279) Life satisfaction 
F 80.1 

PR and PP PP and SP PR and SP 

Results are significant at p < 0,001. 
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Table no. 3 

Life satisfaction (OLS regression results) 

 B SE B β 
Sex  

Female      .010 0.137     0.002 
Age (35–49 reference)  
18–34    0.620 0.204     0.099** 
50–64  –0.202 0.224   –0.037 
65 + –0.087 0.307   –0.015 
Household structure (other reference) 
Couple    0.456 0.181     0.078* 
Single    0.119 0.192     0.020 
Couple with children    0.737 0.206     0.109*** 
Education (primary reference) 
Secondary    0.044 0.230     0.008 
Tertiary    0.176 0.296     0.026 
Employment status (other reference)  
Employed    0.200 0.268     0.038 
Retired    0.080 0.317     0.016 
Homemaker    0.124 0.298     0.018 
Category (SP reference)  
PR  –1.870 0.201 –0.310*** 
PP  –1.229 0.158 –0.240*** 
R2 0.146 
Adjusted R2 0.137 
F statistic  15.800 df (14.1292) 

* significant with p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

DISCUSSION AND CONCLUDING REMARKS 

The poor (PR) have a low level of subjective well-being especially in life 
domains like standard of living, health and social life. The most critical realm of 
life is, in line with expectations, living standard, the low satisfaction showing that 
the basic needs of this category are most certainly not fulfilled. Generally, there is a 
strong relationship at individual and national level between material resources and 
subjective well-being (Sacks et al., 2010; Helliwell et al., 2013), the relationship 
being proved many times, even stronger at low levels of income (Diener et al., 
2009). Given that in Romania the relative poverty threshold is extremely low, we 
can assess that lowest level in satisfaction with standard of living reflects the 
meager objective conditions of the PR. The high gap in satisfaction between the PR 
and the secure prosperity (SP) stratum speaks of the high income inequality in 
Romanian society (Precupetu, 2013) and the subsequent difference in how people 
feel about their life situation, as inequality in income can translate into inequality in 
wellbeing (Okulicz-Kozaryn and Mazelis, 2015). 
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Health stands out as another critical life domain for the PR, mirroring, thus, 
in subjective data the well-known social gradient in health. In all countries, 
irrespective of their level of development, people with a low socio-economic status 
have a poor health status in comparison to the better off (Mackenbach, 2012), 
while Romania is no exception (Precupeţu and Pop, manuscript, 2016). Satisfaction 
with health of the PR is low, and the gap in this respect between the PR and SP is 
the second highest after the one in satisfaction with living standard, pointing, thus, 
to another type of social inequality.  

The low satisfaction with social life indicates a third crucial realm of subjective 
well-being which is unfavorable in case of PR. Generally, the levels of personal 
income, as well as the relative income position have an effect on social capital  
(in terms of social trust and participation) (Alesina and La Ferrara, 2002) while at 
national level, societies which are more homogeneous, with low income inequality 
tend to be richer in social capital (Fischer and Torgler, 2007). In Romania bonding 
relations, mainly developed within the family and kinship groups, outweigh the 
bridging relations, outside the primary groups. The general lack of resources, the 
highest concentration of the poor in the rural residence, characterized by poor 
structural opportunities, can explain a poor social life and the consequent low level 
of satisfaction in this respect.  

The PR appear to be deprived in all essential high level drivers of subjective 
well being: income, health and social connections. However, in other life domains 
like family, education and job (for those employed) higher satisfaction is evident in 
data.  

In Romania, family has been, for a long time, the main buffer against the 
difficulties of transition and, later on, of the economic crisis, acting as the essential 
safety net for all major risks that individuals might encounter in their lives: 
unemployment, illness, material hardships, etc.  

Education is highly valued, and this is evident in the highest level of satisfaction 
of all life domains in case of the PR. This is a constant finding of quality of life in 
Romania, where people tend to place a special emphasis on education (Mărginean 
et al., 2006).  

A high level of satisfaction with job (even higher than that of the PP) can 
suggest a high value placed on existing employment, if we take into consideration 
that jobs are rather scarce resources for the PR.  

Life satisfaction, an output indicator of all life circumstances, indicates the 
low level of subjective well-being and reinforces the same pattern of scarcity 
present in many areas of PR lives. 

Overall, the PR, who face an important shortage of material resources, also 
have a poor subjective well being, they systematically placing themselves below 
the mean of the sample in all analysed domains. When looking across domains, we 
notice problematic spheres, but also areas of life in which the PR tend to be markedly 
more satisfied than in others, despite poor objective conditions. Subjective data 
reflect the interplay between objective strenuous conditions and subjective mechanisms, 
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like social comparisons or adaptation. The PR structure of subjective well-being 
might reflect a system of homeostatic control (Cummins, 2000) in which subjective 
quality of life is maintained within a narrowly clear scope allowing for processes of 
adaptation to take place. However, when a low objective threshold of living exists, 
as is the case of standard of living, health and social life, it compromises homeostatis, 
and shows a negative influence in well-being that is too strong to permit adaptation. 
Consequently, the poor face essential constraints in regard to standard of living, 
health and social life, but they find support in their family, take pride in their 
education, and value their job when they have it.  

People living in PP have a low level of subjective well-being, particularly in 
spheres of life like standard of living and health, while satisfaction is rather high 
with housing and family domains. These levels of subjective quality of life largely 
reflect the objective circumstances of the PP stratum, characterized by a low level 
of income coupled with high material deprivation. They display similar levels of 
subjective well-being to the PR in health, job and education, and differentiate 
themselves from those living in poverty especially in areas like standard of living, 
housing and social life. In fact, analogous objective household-level factors, like 
unemployment and low level of education, contribute to both poverty and precarious 
prosperity, constituting, thus, common vulnerability risks (Precupețu et al., 2015).  

In a similar way to the PR, the PP group has a low life satisfaction placing 
them in a disadvantaged position in comparison to the better off. In fact, belonging 
to one of the two vulnerable groups significantly impacts on their life satisfaction, 
when the better off group is taken as reference. This is a significant divide between 
groups that illustrates the poor living circumstances that separate them from the 
better off in their society and the feeble macro structural context that provides little 
opportunities for these groups to employ strategies that will enable better lives.  
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copul acestui articol este analiza comparativă a bunăstării 
subiective a trei grupuri diferite: persoanele care trăiesc în 
sărăcie, cele care se află în prosperitate precară și cele aflate 

în prosperitate sigură. Analiza pune în evidență condițiile de viață ale celor 
trei grupuri filtrate prin intermediul standardelor personale și relevă 
similaritățile și diferențele între aceste grupuri.  

Perspectiva teoretică a bunăstării subiective fundamentează definițiile 
adoptate și permite concentrarea asupra relației dintre situațiile obiective de 
viață ale celor trei grupuri (circumscrise de venituri și deprivare) și evaluările 
subiective ale componentelor calității vieții. Astfel sunt relevate principalele 
mecanisme care guvernează răspunsurile subiective la realitățile obiective ale 
celor trei grupuri sociale. Datele utilizate provin din Cercetarea Europeană a 
Calității Vieții desfășurată în România în anul 2011. Analiza se bazează pe 
ANOVA și regresie OLS. Rezultatele arată niveluri scăzute similare ale bunăstării 
subiective pentru cei care trăiesc în sărăcie și prosperitate precară în comparație 
cu persoanele aflate în prosperitate sigură. Pentru primele două grupuri analizate, 
analiza domeniilor vieții a dezvăluit atât sfere problematice cât și pozitive ale 
calității vieții, datele subiective reflectând interacțiunea între condițiile obiective 
dificile și mecanismele care apar în evaluări subiective, de tipul comparației 
sociale sau adaptării.    

Cuvinte-cheie: bunăstare subiectivă, sărăcie, prosperitate precară. 
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MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI.  
ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL STATELOR  

MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE     

IOAN MĂRGINEAN 

rticolul de faţă conţine o analiză a mişcării naturale a populaţiei 
României în perioada postbelică. Sunt avute în vedere: natalitatea, 
fertilitatea, mortalitatea, sporul natural, speranţa de viaţă. Sursa 

datelor o constituie Anuarul Statistic al României (Institutul Naţional de Statistică), 
precum şi alte publicaţii statistice. 

Prin demersul întreprins, deşi se relevă anumite variaţii ale valorilor de 
referinţă, se evidenţiază, pe de o parte, instalarea unui trend descrescător în ceea 
ce priveşte natalitatea, fertilitatea şi sporul natural, iar pe de altă parte, o uşoară 
creştere a valorilor mortalităţii generale, rezultatul fiind înregistrarea unui spor 
natural negativ, începând cu anul 1992. Totodată, sunt de consemnat şi creşterea 
speranţei de viaţă şi o reducere a mortalităţii infantile, dar încă nu la nivelurile 
înregistrate în cele mai multe state membre ale Uniunii Europene. De fapt, în 
România se consemnează, în mare parte, valori nefavorabile în privința mișcării 
naturale a populației, ceea ce reclamă intervenţii ţintite de politici publice, mai 
ales în domeniile îngrijirii sănătăţii, educaţiei şi alte servicii sociale. 

Cuvinte-cheie: mişcarea naturală a populaţiei, natalitate, mortalitate, 
spor natural, speranţă de viaţă.  

INTRODUCERE 

Mişcarea naturală a populaţiei constituie o componentă esenţială de caracterizare 
a proceselor demografice dintr-o anumită colectivitate umană. Este vorba, în primul 
rând, despre naşteri şi decese ale oamenilor. Prin demersul de faţă, îmi propun să 
analizez, dintr-o perspectivă longitudinală, o serie de date specifice mişcării naturale 
a populaţiei, cum sunt cele referitoare la natalitate, fertilitate, mortalitate, spor natural, 
speranţă de viaţă. De asemenea, am în vedere şi situarea României în raport cu 
celelalte state membre ale Uniunii Europene. 

REPERE METODOLOGICE 

Pentru realizarea analizelor propuse, se impune să evidenţiem indicatorii utilizaţi 
şi modalitatea lor de măsurare, după ce s-au obţinut frecvenţele de manifestare 
(Trebici, 1993; INS, Anuarul Statistic al României).  
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Astfel, pentru natalitate indicatorul de referinţă este rata născuţilor vii, într-un 
anumit interval de timp, prin raportarea numărului născuţilor-vii la mia de persoane 
(locuitori cu reşedinţa obişnuită în ţară) din comunitatea umană vizată la un 
moment dat. 

La rândul său, fertilitatea este exprimată prin doi indicatori: rata generală de 
fertilitate: născuţi-vii la o mie de femei în vârstă de 15–49 de ani (pe total şi pe 
grupe de vârstă); şi indicele conjunctural al fertilităţii: număr de copii născuţi de 
către o femeie pe toată perioada vieţii fertile. 

Şi pentru mortalitate, avem în vedere mai mulţi indicatori, astfel: mortalitatea 
generală se exprimă prin rata deceselor la mia de persoane; mortalitatea infantilă – 
decese înainte de împlinirea vârstei de un an, la mia de copii născuţi-vii; născuţi 
morţi – număr de copii născuţi morţi raportat la număr de copii născuţi-vii sau 
morţi. 

Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi cel al 
deceselor, respectiv diferenţa dintre rata născuţilor vii şi cea a deceselor, şi poate 
avea valoare pozitivă sau negativă, în funcţie de mărimile celor doi indicatori. 

Speranţa de viaţă se determină pentru anul naşterii – speranţa de viaţă la 
naştere, (durata medie a vieţii): numărul de ani pe care l-ar trăi o persoană, născută 
într-un anumit an, dacă s-ar înregistra aceeaşi repartiţie a deceselor pe vârste din 
anul de referinţă; ca şi pentru o anumită vârstă, cum ar fi speranţa de viaţă la 
vârsta de 65 de ani. 

Sursa datelor este, în principal, Anuarul Statistic al României (INS), iar în 
determinarea ratelor şi a indicilor analizaţi, populaţia de referinţă este cea cu reşedinţa 
obişnuită în ţară, determinată pentru 1 iulie a anului respectiv.  

Valorile indicatorilor mişcării naturale a populaţiei României privesc perioada 
postbelică, cu un interes aparte pentru situaţiile din ultimele două decenii şi jumătate.  

MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI ROMÂNIEI 

Evoluţia natalităţii din perioada postbelică a fost influenţată de tranziţia 
demografică legată de implicarea mult mai intensă a femeilor în activităţile 
economice din afara gospodăriei, cu cariere educaţionale şi profesionale, activism 
social etc. Un rol cu totul aparte în acest proces, l-au avut restricţiile privind 
avortul, adoptate în România în toamna anului 1966. Prin aceste măsuri a crescut 
numărul născuţilor-vii, dar s-au efectuat şi multe avorturi empirice, prin care s-a 
pus în pericol viaţa femeilor. Pentru a urmării evoluţia natalităţii, ne referim la 
câţiva ani din perioada postbelică. Astfel, dacă în anul 1950 s-au înregistrat 427 mii 
copii născuţi-vii, în anul 1966 numărul acestora a scăzut la 274 mii, pentru ca în 
anul 1967 să se înregistreze 528 mii copii născuţi-vii (INS, Anuarul Statistic al 
României, sursă utilizată ori de câte ori nu se specifică altfel). Această valoare 
mare s-a menţinut doar încă un an, după care natalitatea a scăzut brusc, până la 
valori în jurul de 400 de mii o decadă mai târziu (are loc, astfel, o întoarcere la 
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situaţia din urmă cu 3 decenii). În anul 1989 se mai consemnau 370 mii copii 
născuţi-vii. În condiţiile eliminării restricţiilor privind acceptarea avorturilor, 
natalitatea scade vertiginos, doar 260 mii copii născuţi-vii în anul 1992, când se 
instalează sporul natural negativ (numărul născuţilor-vii fiind inferior celui al 
decedaţilor). 

Dacă avem în vedere rata născuţilor-vii (copii născuţi-vii la mia de locuitori), 
atunci sunt de consemnat scăderile de la o valoare de 26,2, în anul 1950, la 14,3, în 
anul 1966; 27,4 în 1967, respectiv 11,4 în 1992 şi 8,7 în 2011.  

La nivelul anului 2014 (date provizorii), numărul născuţilor-vii, pentru 
populaţia cu reşedinţa obişnuită în ţară, avea valoarea de 183 785 copii. Raportat la 
întreaga populaţie cu domiciliul în ţară (inclusiv cu cei aflaţi în străinătate) se 
ajunge la un total de 185 322 născuţi-vii, dar o rată mult mai mică, de numai 8,3 la 
mia de locuitori (INS, Baza Tempo). Din totalul născuţilor-vii, 95 372 sunt băieţi, 
iar 89 950 fetiţe. Procentual, raportul pe sexe este de 51,5 băieţi şi 48,5 fetiţe. Se 
confirmă, prin aceasta, regula demografică cvasigenerală, potrivit căreia se nasc 
mai mulţi băieţi decât fete. Pe de altă parte, mortalitatea este mai mare la sexul 
masculin, comparativ cu aceea de la sexul feminin, chiar şi la vârste mici, aşa încât, 
pe parcursul câtorva decenii de viaţă se produce echilibrarea ca număr a celor două 
sexe, pentru ca apoi femeile să devină majoritare. Diferenţa în favoarea femeilor 
este mărită şi de durata medie a vieţii mai mare în cazul lor.  

De reţinut că, odată cu eliminarea restricţiilor juridice privind avortul, 
întreruperile de sarcină cresc extrem de mult (în primii ani chiar cu valori 
superioare celor ale născuţilor-vii), în lipsa adoptării unor comportamente raţionale 
de planificare familială în funcţie de numărul dorit de copii. Şi ulterior, numărul 
avorturilor a rămas mare. Aşa de exemplu, în anul 1995 s-au înregistrat 237 mii 
născuţi-vii şi 503 mii întreruperi de sarcină. În prezent întreruperile de sarcină 
continuă să se situeze la cote înalte: 78 mii în anul 2014. 

La rândul său, fenomenul fertilităţii, care a condus la evoluţiile consemnate 
anterior, s-a înscris, evident, pe pantă descendentă în perioada postbelică, cu unele 
reveniri impuse de politicile restrictive amintite. Astfel, rata generală de fertilitate 
(născuţi-vii la mia de femei) are valoare de 89,9 în anul 1956; 105,5 în 1967; 68,4 
în 1989; 46,6 în 1992; 40,3 în anul 2000 şi 39,3 în anul 2014. 

Totodată, consemnăm şi o schimbare de grupa de vârstă cu fertilitatea cea 
mai înaltă, începând cu anul 2004 şi anume, de la grupa de vârstă 20–24 de ani la 
grupa 25–29 de ani. Dacă în anul 2003 raportul era de 74,9 la 72,4; în anul 2004, 
acesta devine 73,3 la 74; iar pentru 2014 valorile sunt 67 şi 87 născuţi-vii la mia de 
femei (se referă numai la reşedinţa obişnuită în România).  

Cât priveşte indicele conjunctural de fertilitate (număr de copii născuţi de o 
femeie pe toată perioada de fertilitate), acesta scade de la un maxim de 3,7 în anul 
1967, la 1,3 după anul 1995, în timp ce rata de înlocuire a generaţiilor este de 2,1. 

În spatele acestor valori ale fertilităţii se regăsesc situaţii foarte diferite. Pe de 
o parte, este cazul unor mămici care nu au depăşit vârsta adolescenţei, iar unele 
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femei ajung să dea naştere şi la 10 copii şi chiar mai mulţi. Familiile numeroase 
trăiesc adesea în sărăcie, unii copii sunt abandonaţi, ajungând în instituţii rezidenţiale. 
Pe de altă parte, multe femei nu aduc pe lume niciun copil. 

Şi vârsta medie a mamei la prima naştere creşte în perioada 2000–2014, de la 
23,7 ani la 26,7 ani, iar la orice naştere creşterea este de la 25,5 la 28,2 ani. 

Referitor la decese, şi acestea au înregistrat variaţii importante, cu scăderi în 
prima parte a perioadei postbelice (12,4 decese la mia pe persoane în 1950), apoi 
8,1 la mie în anul 1964 (152 mii persoane decedate), după care începe trend-ul 
crescător). Începând cu anul 1967 se trece pragul de 9 decese la mia de locuitori, 
din 1980 se depășește pragul de 10, iar după 1991 se situează între 11 şi 12 decese 
la mia de locuitori. 

O situaţie cu totul aparte, prin tragismul ei, o reprezintă fenomenul mortalităţii 
infantile (decese la vârsta de sub 1 an la mia de născuţi-vii în acel an). Deşi în timp 
s-au înregistrat progrese pe care le putem caracteriza a fi însemnate, ţinând cont de 
nivelul extrem de înalt de la începutul perioadei analizate, şi în prezent valorile 
sunt încă neadmis de mari. Aşa, de exemplu, în 1950 rata mortalităţii infantile era 
de 116,7, după 50 de ani, în anul 2000, scade la 18,6, iar în 2014 este de 8,8 – adică 
1 622 copii decedaţi la vârsta de sub 1 an. Prin urmare, în fiecare zi mor în medie 
4,4 copii cu vârsta de sub 1 an.  

În cadrul deceselor sub 1 an se disting cele neonatale (survenite în prima lună 
de la naştere), respectiv postnatale (decese intervenite în intervalul 1–11 luni). Este 
de presupus că o parte a deceselor la această vârstă sunt cauzate de sănătatea 
precară a copiilor. Totuşi, nu sunt de exclus nici neglijenţe ale părinţilor şi nici 
eşecuri ale serviciilor de îngrijire a sănătăţii. Pentru anul 2014, numărul deceselor 
neonatale a fost de 986 (60,8%), iar a celor postnatale de 636 (39,2%). 

Şi în privinţa copiilor născuţi morţi avem de-a face cu situaţii tragice. Dacă în 
anul 1950 s-au născut morţi nu mai puţin de 10 752 copii (24,6 la mia de copii 
născuţi-vii şi morţi), numărul s-a diminuat la 4 072 în 1966, pentru ca în anul 1967, 
cu începerea aplicării decretului de restricţionare a avorturilor, să crească din nou: 
la 9 644 (o rată de 17,9 la mie). După această dată, valorile scad, cu rate de 11,1 în 
1975; 7,0 în 1990; 4,2 în 2013. Şi în 2014 un număr de 781 de copii s-au născut 
morţi, în medie 2,1 copii pe zi.  

Din cele de mai sus rezultă că, în medie pe zi, 6,5 copii sunt născuţi morţi sau 
mor înainte de a împlini vârsta de un an. O mai bună supraveghere a sarcinii şi a 
îngrijirii bebeluşilor este de natură să reducă în continuare din acest fenomen. 

Mişcările în sens contrar ale valorilor celor doi indicatori analizaţi, natalitatea 
şi mortalitatea cu trend descendent pentru primul şi unul crescător pentru al doilea, 
au avut drept consecinţă o diminuare accelerată a sporului natural al populaţiei, 
înregistrându-se chiar unul negativ, în ultima perioadă. Cea mai mare valoare a 
sporului natural s-a înregistrat în anul 1967, o rată de +18,1 la mia de locuitori (în 
valori absolute, 349 mii persoane). De menţionat că în perioada 1955 (când a fost 
cel mai mare nivel anterior datei prezentate mai sus) şi până în 1966, sporul natural 
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anual al populaţiei a scăzut de la 15,9 la mia de locuitori (275 mii persoane) la o 
rată de 6,0 în 1965 (115 mii persoane). După anul 1967 se reia trendul descrescător 
al sporului natural, iar în 1992 devine unul negativ: –0,1 la mia de locuitori, pentru 
ca în 2014 să fie de –3,5 la mia de locuitori, în valori absolute –69 mii persoane. 
Însumarea valorilor pierdute prin sporul natural negativ, în perioada 1992–2014, 
conduce la un total de 921 mii. 

Minusul important al valorii sporului natural provine din situaţia înregistrată 
în mediul rural. Deşi ratele născuţilor vii au ajuns în ultimii ani să fie foarte 
apropiate (între 9,0 şi 9,1 la mia de persoane), anterior, aceasta era mult superioară 
în rural faţă de urban (12,4 faţă de 8,9 în anul 1997), ratele deceselor se 
diferenţiază puternic: 14,8 şi 10,9 în urban. Ca urmare, deficitul se instalează în 
rural deja în anul 1991 (cu minus 1 la mie), pentru a ajunge la -5,8 la mie în 2012, 
în timp ce în mediul urban se produce în anul 2005, cu valori de sub 1 la mie, iar 
din anul 2012 devine mai însemnat (-1,9 la mia de persoane). 

Şi în privinţa mortalităţii infantile, valorile sunt mult mai mari în rural decât 
în urban, respectiv 11,6 la mie, faţă de 6,5 la mie, în anul 2014. 

Vârful volumului demografic în România a fost înregistrat în anul 1990, cu o 
valoare de 23 206 720 persoane cu domiciliul stabil în ţară. Aşa cum am menţionat 
şi anterior, după deceniul al şaptelea al secolului trecut a început să se manifeste 
declinul volumului demografic din perioada postbelică, dar prin măsuri antiavort, 
din anul 1966, s-a inversat evoluţia respectivă, pentru ca înlăturarea acestora în 
anul 1990 să fie urmată de instalarea sporului natural negativ. La diminuarea volumului 
demografic al ţării contribuie, cu o valoare şi mai mare, soldul negativ al migraţiei 
externe. Prin efectul acestor două procese numărul populaţiei (cu reşedinţa obişnuită 
în ţară), din anul 2014, era de 19,9 milioane, apropiat de cel înregistrat în anul 1969, 
când erau 20 milioane persoane. 

În fine, este de remarcat şi un alt demers al INS, şi anume, acela de a estima 
populaţia după domiciliu, pentru 1 iulie 2015. Se ajunge, astfel, la un volum de 
22 242 738 persoane care au domiciliul în România, adică o valoare apropiată de 
cea din 1980. Prin urmare, o parte însemnată (2,3 milioane de persoane) sunt în 
străinătate, fără să-şi fi schimbat domiciliul din România. Unii dintre ei pot fi 
implicaţi în migraţii sezoniere pe anumite perioade de timp. 

Într-adevăr, dacă ne referim la mişcarea naturală a populaţiei, atunci este de 
consemnat intrarea acesteia într-o fază a tranziţiei demografice, cu diminuarea 
natalităţii, pe măsură ce populaţia de sex feminin devine mai implicată în activităţi 
productive extragospodăreşti, ca și în viața publică. În același timp se instalează în 
unele familii și un comportament de planificare familială, cu limitarea deliberată a 
numărului de nou-născuţi. Altfel spus, copii nu mai sunt raportaţi la obiectivul de 
înmulţire numerică a forţei de muncă în gospodărie, iar acolo unde se manifestă un 
comportament raţional, se au în vedere posibilităţile materiale de care se dispune, 
ca şi obiectivele concrete urmărite în viaţă. În multe familii, însă, nu există astfel 
de comportamente raţionale în domeniul naşterilor. Așa încât, în familiile sărace,  
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și cu nivel scăzut de educație natalitatea este mare, iar în cele mai bine situate 
material și educație mai înaltă valorile respective sunt deosebit de mici. Experienţa 
ţărilor dezvoltate, arată că în condiţiile atingerii unui nivel ridicat de dezvoltare, 
creşte din nou natalitatea. 

În fine, ultimul indicator de statistică vitală pe care îl menţionăm se referă la 
speranţa de viaţă (cât ar trăi o persoană de o anumită vârstă dacă s-ar păstra 
aceleaşi proporţii ale deceselor din anul respectiv). Vom avea în vedere speranţa de 
viaţă la naştere (durata medie a vieţii) şi speranţa de viaţă la vârsta de 65 de ani. 
Primele statistici la care ne referim sunt din anul 1932, iar, în acel an, durata medie 
a vieţii a fost doar de 41,01 ani. Deşi ulterior se înregistrează un trend crescător, 
procesul este unul deosebit de lent: se ajunge la 63,17 ani în 1956, dar nu depăşeşte 
durata medie de 70 de ani decât în anul 2000. Cea mai recentă valoare este de 
75,47 ani (2014). Speranţa de viaţă la naştere fiind superioară pentru femei, faţă de 
bărbaţi: 78,93 ani şi 72,04 ani (tot în anul 2014). 

Cât priveşte speranţa de viaţă la vârsta de 65 de ani, la nivelul anului 2014, 
aceasta era de 16,6 ani (Eurostat). Pentru perioada 1956–2014, au loc creşteri de 
2,6 ani pentru bărbaţi şi 4,58 ani pentru femei, pornind de la valorile de 12,08 şi 
respectiv 13,45 (cu anumite creşteri şi descreşteri în intervalul respectiv, mai ales 
în cazul bărbaţilor). 

 
Tabelul nr. 1 

Speranţa de viaţă pe sexe la vârsta de 65 de ani (în ani) 

 1956 1967 1980 1990 2000 2010 2014 
Bărbaţi 12,08 12,77 12,64 13,01 13,01 14,09 14,69 
Femei 13,45 14,25 14,21 14,92 15,54 17,32 18,03 

Sursa: INS, Anuarul Demografic al României, 2015. 

ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN 

În privinţa valorilor indicatorilor mişcării naturale a populaţiei, raportat  
la statele membre UE, România ocupa poziţii din a doua parte a clasamentului, 
preponderent la baza acestuia, fiind chiar pe ultimul loc la rata mortalităţii infantile. 
O poziţie mai bună se înregistrează la indicele conjunctural de fertilitate, totuși, cu 
o valore foarte mică. De fapt, la acest indicator în nicio ţară din cele 28 membre 
UE, nu se atinge nivelul de înlocuire (2,1 copii/femeie). Comparativ, în anul 1990, 
în şase ţări (din 24 pentru care sunt date) se înregistrau un indice cu valori între 2,1 
şi 2,4. 

Ţări cu creştere mai însemnată în intervalul de referinţă, ale indicelui de fertilitate 
sunt: Franţa (1,78 în 1998 şi 2,01 în 2014); Letonia (1,25 în 2000 şi 1,63 în 2014). 

Scăderile cele mai mari în perioada 1990–2014 au fost în Cipru (de la 2,4 la 
1,3); Polonia (2,1 şi 1,32); Slovacia (2,1 şi 1,37); Estonia (2,1 şi 1,54). 
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Tabelul nr. 2 

Mişcarea naturală a populaţiei în ţările UE – 2014 

 
România 

Valoarea 
medie în 

UE 

Valoarea 
cea mai 

bună 

Valoarea 
cea mai 

slabă 

Poziţia României de 
la cea mai bună la 

cea mai slabă 
Indicele 
conjunctural de 
fertilitate 

1,52 (e) 1,58 2,01 
Franţa 

1,23 (e) 
Portugalia 15 

Rata de natalitate 9,7 (e) 10,1 14,6 (p) 
Irlanda 

7,9 (e) 
Portugalia 19 

Rata sporului natural –3,1 (e) 0,4 8,3 (p) 
Irlanda 

–5,7 
Bulgaria 22 

Rata de mortalitate 
generală 12,8 (e) 9,7 6,2 

Cipru 
15,4 

Bulgaria 
25–26 

împreună cu Ungaria 
Rata mortalităţii 
infantile 8,4 3,7 1,4 

Cipru 
8,4 

România 28 

Speranţa de viaţă la 
naştere (ani) 75 (e) 80,9 83,3 

Spania 
74,5 

Bulgaria 25 

Speranţa de viaţă la 
vârsta de 65 de ani 16,6 (e) 20 22 

Franţa 
16 

Bulgaria 27 

Sursa: Eurostat. Volumul total al populaţiei luat în calcul se referă la situaţia de la sfârşitul anului 2014. 
Nota: (e) =date estimate; (p) = date provizorii. 

 
În privinţa ratei născuţilor vii, se constată, în general, păstrarea valorilor 

de la începutul perioadei de referinţă (în acest caz, anul 2003). Creşteri uşoare se 
înregistrează în Letonia (9,2 şi 10,9 născuţi-vii la 1 000 de locuitori); Slovenia 
(8,7 şi 10,3); R. Cehă (9,2 şi 10,4). Scăderi sunt în Danemarca (de la 12 la 10,1), 
Olanda (12,3 şi 10,4), Portugalia (10,8 şi 7,9). 

La rândul său, sporul natural al populaţiei înregistra valori pozitive (în 2014) 
în 16 din cele 28 de state, în alte 11 erau valori negative, iar în una valoarea era 
zero (Polonia). Valorile pozitive mai mari se regăsesc, pe lângă Irlanda, în Cipru 
(4,7 la mia de persoane), Luxembourg, valoarea 4; Franţa, valoarea 3,9. Cele mai 
mici valori după Bulgaria sunt în Letonia şi Lituania (valoarea –3,4 la mie); 
Ungaria (cu –3,3). 

În perioada 2003–2014 schimbările favorabile cele mai mari au avut loc în 
Suedia (de la 0,7 la 2,7); Marea Britanie (de la 1,4 la 3,2); R. Cehă (de la –1,7 
la 0,4); Estonia (de la –3,7 la –1,5); Slovenia (de la –0,1 la 1,1). 

De asemenea, am în vedere şi reduceri semnificative, în unele ţări, ale ratei 
mortalităţii infantile, iar aici pe primul loc se află România (de la 16,7 decese la 
1 000 de născuţi-vii, la începutul perioadei analizate, la 8,4 în anul 2014), dar se 
rămâne tot cu cea mai mare valoare în rândul celor 28 state UE. 

Speranţa de viaţă la naştere, aşa cum era de aşteptat, comportă creşteri pentru 
toate ţările, cel mai mare spor înregistrându-se în Estonia, de 5, 5 ani (de la 71,9 la 
77,4), urmată de Slovenia cu 4,6 ani. Şi în România creşterea este importantă,  
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şi anume de 4 ani (de la 71 ani, când era pe ultimul loc, la 75 ani, rămânând în 
continuare la baza clasamentului în cadrul UE).  

Şi speranţa de viaţă la vârsta de 65 de ani a crescut în toate ţările, sporuri mai 
înalte fiind în: Luxembourg (cu 3,4 ani); Malta (cu 3,1 ani); Slovenia (cu 3 ani). 

România, în anul 2003, era pe ultimul loc, cu 14,3 ani speranţă de viaţa la vârsta 
de 65 de ani, şi aceasta creşte cu 2,3 ani până în anul 2014 (în analiza comparativă 
pe țări, datele pentru România sunt în cea mai mare parte de tip estimativ, în timp 
ce pentru analiza anterioară, datele erau într-o fază mai avansată de precizie, 
respectiv date provizorii, și nu definitive). 

Desigur, nu clasamentul în sine este cel mai relevant în această analiză 
comparativă, ci diferenţele care se înregistrează într-un domeniu sau altul, or tocmai 
prin acestea se constată situaţiile deosebit de nefavorabile în care se află România în 
contextul european, şi care necesită măsuri urgente de intervenţie pentru îmbunătăţirea 
lor. Am în vedere politici publice adecvate, cu precădere în domeniul îngrijirii 
sănătăţii, educaţiei, alte servicii sociale, prin care să se contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii populaţiei şi obţinerea unor valori mai favorabile evoluţiilor mai 
armonioase ale proceselor demografice în România (Zamfir și Stănescu, coord, 
2006; Mărginean, 2015; Zamfir și alții, coord., 2015). Într-adevăr, situaţia din 
România, şi din alte ţări arată că nu atât aşa-zisele politici pro-nataliste sunt de 
recomandat, pentru că apar multe efecte perverse, ci mai degrabă măsuri de 
susţinere pentru familiile cu copii, în vederea unei cât mai bune îngrijiri a acestora, 
ca şi a educaţiei şi pregătirii lor pentru viaţă şi cariere profesionale. 

CONCLUZII 

Datele analizate conduc la constatarea generală potrivit căreia, cei mai mulţi 
indicatori ai mişcării naturale a populaţiei României nu înregistrează valori favorabile 
evoluţiilor pozitive. Astfel, se înregistrează diminuări ale natalităţii, fertilităţii şi 
sporului natural, concomitent cu menţinerea la niveluri relativ înalte ale mortalităţii 
generale şi infantile. În ultimele decenii sporul natural a devenit negativ cu 
contribuţie la reducerea volumului demografic al ţării (afectat şi de valul masiv al 
migraţiei externe, cu precădere a populaţiei de vârstă activă). Totuşi, are loc şi o 
uşoară creştere a speranţei de viaţă la naştere şi la vârsta de 65 de ani. Coroborate, 
valorile mişcării naturale şi ale migraţiei externe, procesele respective se soldează 
cu îmbătrânirea demografică şi sporirea dependenţei economice.  

În cadrul Uniunii Europene, valorile mişcării naturale a populaţiei României 
se situează sub media comunitară, cu poziţionări în partea a doua a clasamentului 
celor 28 de state membre, aflându-se, preponderent, pe ultimele locuri. Dincolo de 
acest clasament, de interes trebuie să fie situațiile precare înregistrate în România și 
care necesită politici publice diversificate, destinate ajungerii la niveluri cât mai 
bune în domeniile analizate. 
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his paper contains an analysis on vital statistics in Romania, 
for post war period. There are taken into consideration several 
indices like: birth, fertility, mortality, natural change rates 

and life expectancy also. The source of the data are, in principal, Statistical 
Yearbook (National Institute of Statistics). 

Through this analyses, we can even see some variations of the indicator’s 
values it put into evidence, on one part, a descendent trend for birth, fertility 
and natural change rates and, on other part, an increasing in general mortality 
rate. The result is the negative natural change rate in Romania, starting with 
the year 1992. 

In the same time, it is to notice the increase of life expectancy and the 
reduction of infant mortality. Even so, between European Union Member 
States, Romania have some of the most unfavourable position. Considering 
this situation, it is necessary to adopt public policy measure to improve quality 
of life of the population. This means firstly to adopt important actions to 
improve health care, education systems and others social services. 

Keywords: vital statistics, birth rate, fertility rate, mortality rate, natural 
change, life expectancy.  
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VIOLENŢA ASUPRA FEMEII ÎN FAMILIE     

GEORGIANA VIRGINIA BONEA  

rincipalul obiectiv al prezentei lucrări ţine de evidenţierea şi 
analiza problematicii violenţei asupra femeii în cadrul familiei. 
„Celula de bază a societății”, cum astfel se mai numeşte familia, 

este pe de o parte ambientul în care individul se formează (familia de origine) 
și pe de altă parte, devine modalitate de reconstrucție a unei noi vieți prin 
căsătorie sau uniune consensuală. Astfel, experiențele trăite în trecut, în 
familia unde s-a format individul pot fi unele negative și cu mari reflecții 
asupra vieții sale de familie, în care devine partener de viață și chiar părinte. 
Pentru a putea analiza cât mai bine violența asupra femeii în familie, trebuie 
scoasă în evidență teoria numită: „Ciclicitatea Violenței”, analizată de-a lungul 
timpului de către cercetătoarea americană Lenore Walker. Prin intermediul 
acestei teorii, prezenta lucrare va face mai multe clarificări cu privire la 
starea de ciclicitate a episoadelor violente petrecute între partenerii de viață 
în cadrul intim al familiei. De asemenea, există o mare discrepanţă între 
statistica Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului – 
DGASPC faţă de cea a poliţiei, lucru ce urmează a fi discutat pe larg. 

Cuvinte-cheie: violenţă asupra femeii, politici sociale, asistenţă socială, 
statistica violenţei asupra femeii. 

INTRODUCERE 

De la început se fac necesare următoarele clarificări, privind cauzele, efectele 
şi soluţiile propuse pentru problematica violenţei asupra femeii în familie. Cauzele 
violenţei sunt multiple şi vor fi reliefate pe parcurs din teoria expusă, dar mai ales 
din statistica analizată, furnizată de către: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Copilului, Poliţia Capitalei, Centrul Gallup România şi Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Familiei. Efectele violenţei asupra femeii reies din teoria expusă, 
dar şi din concluziile prezentului studiu. În ce priveşte setul de soluţii, acestea 
urmează a fi expuse în urma analizei cauzelor şi a efectelor de ordin negativ a 
violenţei în familie, asupra femeii. 

Un aspect nou al lucrării de faţă, ţine de analiza datelor statistice ale Poliţiei şi 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului. Puse în comparație, 
cele două statistici, vom vedea pe parcurs, arată mari diferenţe de raportare şi 
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instrumentare a cazurilor de violenţă. Motivele pentru care există asemenea diferenţe, 
urmează a fi expuse odată cu ilustrarea în cifre a cazurilor. Printre soluţiile propuse 
la finalul studiului, se vor număra şi cele legate de ameliorarea şi chiar rezolvarea 
acestui aspect problematic important. Este în beneficiul persoanelor care solicită 
ajutor şi asistenţă ca instituţiile de profil ce au competenţe în instrumentarea 
acestor cazuri să colaboreze cât mai bine posibil. 

Un alt aspect nou, important, ţine de remodelarea modului în care este privită 
violenţa asupra femeii în familie, din perspectiva politicilor sociale şi a ceea ce ar 
putea serviciile sopecializate să aducă inovativ şi eficient în vederea înregistrării şi 
rezolvării rapide a cazurilor, cu o eficienţă ascendentă de la caz la caz. Luând în 
considerare experienţa lucrului cu victimele violenţei în familie, asistenţa socială, 
medicina, educaţia, politica, societatea, cultura, calitatea vieţii; toate pot contribui 
considerabil în vederea unei mai bune cunoaşteri a fenomenologiei. Acest lucru va 
fi urmărit pe parcursul întregului demers analitic, reieşind în evidenţă utilitatea 
teoriei în analiza statistică, în scopul de a înţelege problema în profunzimile ei, dar 
şi pentru a putea recomanda anumite soluţii ce vizează multiple aspecte ce ţin de 
familie, socializarea strictă în funcţie de gen, cultura violenţei ş.a.m.d. 

Este necesar să realizăm faptul că există o mare diferenţă între violenţa din 
spaţiile publice, care se petrece între doi străini şi violenţa petrecută în spaţiul intim 
al familiei dintre membrii unei familii. În familie se pot petrece multiple violenţele, 
în timp ce indivizii „se dezbracă” de orice fel de inhibiţii. Dacă vorbim de impactul 
asupra victimei, pe care aceasta-l suportă în momentul şi după petrecerea episodului 
violent, poate fi devastator, în funcţie de următoarele caracteristici ale victimei: 
psihice; cognitive; emoţionale; contextuale. Nimeni nu poate spune cu exactitate 
cât durează recuperarea unei victime, după petrecerea unui episod violent, deoarece 
sunt mai mulţi factori (Wormer, 2007; Tolman și Raphael, 2000; Sutherland, 1949; 
Bonea, 2012): caracteristicile specifice fizice şi psihologice ale victimei; momentul 
şi contextul în care a avut loc episodul violent; identitatea agresorului este una 
cunoscută sau necunoscută de către victimă; reacţia victimei în momentul petrecerii 
episodului eviolent; caracteristicile cognitive şi nivelul de educaţie al victimei; cum 
anume înţelege victima că trebuie să ia de acum înainte măsuri pentru a se apăra; 
dacă victima doreşte sau nu să părăsească agresorul, în cazul în care acesta este 
partenerul ei de viaţă; dacă ambii parteneri doresc să rezolve împreună problema 
violenţei din cadrul cuplului; dacă unul sau ambii parteneri consumă alcool în 
cantităţi mari şi foarte mari şi mai ales dacă aceştia consumă diverse substanţe cu 
efect halucinogen, înaintea sau după petrecerea episodului violent; dacă victima se 
autoînvinovăţeşte pentru agresiunile suferite sau nu; importanţa pe care victima o 
acordă propriei persoane şi respectul de sine; izolarea victimei de familie, prieteni 
şi cunoştinţe; accesul victimei la informaţie şi disponibilitatea sa de a utiliza această 
resursă important; curajul victimei de a lua măsuri de autoapărare împotriva 
agresorului, indiferent dacă este un cunoscut, partenerul de viaţă sau un necunoscut; 
dorinţa victimei de a „muşamaliza” totul şi de a se autopăcăli, cu gândul că totul 
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decurge normal în cadrul cuplului, ba mai mult, bărbatul trebuie sa aibe un asemenea 
comportament pentru a-şi mai „descărca nervii” din timp în timp; politica promovată 
de guvern şi locul efectiv al femeii în cadrul societăţii, respectul acordat ei şi 
consideraţia faţă de respectarea drepturilor ei; sensibilitatea opiniei publice la subiecte 
precum violenţa în familie şi discriminarea „sexului frumos”, sau a „sexului slab”; 
procentajul de acces al femeii pe piaţa muncii şi cota de absolvire a femeilor la 
capitolul studii înalte; cultura şi cutumele practicate de ţara respectvă, precum şi 
mentalitatea indivizilor cu privire la „locul femeii” în societate şi în familie; libertăţile 
acordate femeii; curajul femeii de a părăsi partenerul, conştientizând absolut toate 
greutăţile pe care le va avea de întâmpinat; dependenţa fizică, emoţională şi 
economică a femeii faţă de partenerul de viaţă agresiv; existenţa copiilor poate face 
femeia să renunţe la ideia de a părăsi partenerul, pentru ca micuţii să aibe un cămin 
şi un tată ş.a.m.d. 

ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND AGRESIVITATEA  
ŞI TEORIA „CICLICITĂŢII VIOLENŢEI” 

Plecând de la ideea conform căreia suntem diferiţi între noi, deşi, la suprafaţă, 
părem asemănători, în contexte diferite ale violenţei dintre partenerii de viaţă, 
lucrurile se complică dramatic. Unele cupluri declară că se iubesc şi se respectă, 
chiar dacă există violenţă (Muntean, 2011; Ogle. şi Walker, 2008). De ce oare se 
petrece un asemenea paradox? Greu de spus, uşor de constatat. Exact aceste lucruri 
le explică Teoria „Ciclicitatea violenţei” (The cyclical violence theory) – a cercetătoarei 
Lenore E. Walker (1980‒2000‒2009). Teoria este foarte flexibilă, astfel încât să 
poată fi aplicată tuturor cuplurilor care se confruntă cu asemenea probleme. Este 
vorba de o complexitate aparte, care lasă loc intervenţiei şi a altor teorii noi, având la 
bază Teoria „Ciclicitatea violenţei” (The cyclical violence theory). Lenore E. Walker 
este un renumit sociolog american, care a analizat îndelung violenţa dintre 
partenerii de viaţă şi a ajuns la mai multe concluzii importante pentru continuarea 
cercetării, prevenirii şi combaterii acestui flagel.  

Iată câteva dintre principalele caracteristici definitorii ale Teoriei „Ciclicităţii 
violenţei”, anume: victima se va obişnui cu violenţa agresorului său; agresorul 
bărbat va profita de poziţia sa de putere pentru a se impune în faţa partenerei sale; 
autohandicaparea sau neputinţa învăţată de către femeia victimă a partenerului său 
de viaţă agresiv va face din aceasta justificarea agresiunilor primite; luarea apărării 
partenerului agresiv faţă de cei din jur (familia extinsă, cunoscuţi, colegi, prieteni, 
rude mai îndepărtate etc.); aprecierea oricărui gest al agresorului de tandreţe sau de 
consideraţie faţă de ea; încercarea prin orice mijloace a victimei de a face pe plac 
agresorului şi de a nu ieşi din cuvântul său; izolarea treptată de toţi cei care-i spun 
victimei că partenerul său îi face rău şi că viaţa sa ar putea fi în pericol alături de 
partenerul care profită de orice situaţie pentru s-şi agresa partenera; în anumite 
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momente, agresorul este cel care solicită victimei sale să îl ierte pentru cele 
întâmplate, promite acesteia că nu se va mai repeta şi se autojustifică prin faptul că 
ea, partenera l-a provocat sau a fost un moment de nervozitate sau de labilitate în 
care nu s-a putut abţine; în cazul plecării victimei, agresorul va implora şi va 
promite orice lucru numai pentru ca victima să revină şi să se reia „ciclicitatea” 
violenţei dintre cei doi; victima are două mari variante: să revină sau să meargă mai 
departe şi să îşi refacă viaţa departe de partenerul agresiv; în situaţia în care victima 
nu va dori sub nicio formă să revină în relaţie, partenerul, va trece la faza în care va 
apela la ameninţări, urmăriri ale victimei şi ale apropiaţilor acesteia numai în 
scopul de a o intimida şi de a o determina, de a o convinge că nu va fi chip să 
părăsească viaţa plină de chinuri şi agresiuni alături de un partener pe care nu îl 
mai doreşte lângă ea. 

Teoria „Ciclicităţii violenţei” (Walker, 2009) se referă la femeia – victimă şi 
bătbatul – agresor, însă, poate fi transpusă şi în alte situaţii unde femeia este cea 
care este agresorul. Aici depinde foarte mult de spaţiul sociogeografic şi de contextul 
cultural, politic și religios în care se petrece violenţa dintre cei doi parteneri: bărbat 
şi femeie. În altă ordine de idei, Teoria „Ciclicităţii violenţei” (Walker, 2007), este 
principalul punct în jurul căruia se vor „ţese”, asemenea unei „pânze de păianjen” 
toate analizele, controversele şi expunerile legate de problematica violenţei dintre 
victimă şi agresor în cadrul intim al familiei, atât cât se poate pătrunde în această 
lume, în unele cazuri închisă asemenea unui cerc/roţi.  

Amintim principalele şi cele mai întâlnite tipuri de violenţă (vezi Caseta 1) şi 
ce pot avea loc în cadrul cuplul heterosexual, aşa cum este: violenţa fizică; abuzul 
psihologic; abuzul economic; abuzul sexual; abuzul social. 

Violența în relația de cuplu poate fi vizualizată în contextul mai multor aspecte, 
precum (Gâdei, 2003: 91): vulnerabilitățile de ordin individual, familial sau social; 
resursele de orice fel; factorii care provoacă stresul individului; neprevăzutul face 
parte din arsenalul compozițional al factorului de stres, la fel ca și problemele care 
necesită o rezolvare imediată, captând toată atenția individului; resursele personale 
și conștientizarea existenței acestora constituie un aspect esențial în strategia 
victimei de a ieși din relația abuzivă; odată părăsită relația, victima va înfrunta noi 
provocări, iar factorii de stres vor fi reconfigurați, însă își vor păstra esența; este 
vorba de situația financiară și locativă a victimei, dar mai ales de confortul psihic și 
îndepărtarea pe cât posibil a stresului; contextul sociocultural își lasă amprenta 
asupra răspunsului victimei la abuzurile partenerului și asupra educării copiilor în 
familie, școală și societate. 

Iată, proiectat în „tuşe mari” un portret al victimei şi al agresorului (Tannenbaum, 
1938; Bandura 1977; Bonea, 2012; Rădulescu, 2001; Banciu, 2005): a) Agresorul – 
a avut, în foarte multe dintre cazuri, o copilărie dominată de violenţă, este instabil, 
dă vina pe ceilalţi pentru eşecurile şi nereuşitele sale, este supărat pe lume, este 
gelos, posesiv în relaţia cu partenera, vrea să domine în conversaţii, e ironic şi 
critic, nu consideră partenera egalul său, este nemulţumit de locul de muncă, 
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obişnuieşte să consume alcool/droguri, este atras de arme; b) Victima – trăsăturile 
personalităţii ei sunt definite de mecanismele de apărare împotriva agresorului; nu 
are încredere în sine, simte că înnebuneşte, anxietatea agravează bolile cronice, se 
poate refugia în consumul de alcool, poate avea tendinţe de suicid. 

 
Caseta 1 

Tipurile de violență și abuz asupra femeii în cadrul familiei 

Violenţa fizică (Rădulescu, 2004; Banciu, 2005; Muntean, 2003/2011; Brillon, 2010): 
Agresorul îţi foloseşte forţa fizică pentru a cauza victimei suferinţe fizice, cum ar fi: torturi, 

răni, arsuri, bătăi, zgârieturi, echimoze, putând duce chiar la tentative de omor sau crime (fapt ce 
reiese din majoritatea studiilor de caz) (Rădulescu, 2004). Trebuie subliniat faptul că toate acestea 
nu se resimt numai în plan fizic, aşa cum am văzut mai sus, dar şi în plan psihic (Muntean, 
2003/2011). Agresorul primeşte diferiţi stimuli fizici şi psihici care-l pot determina să aibă un 
comportament ostil faţă de o persoană care poate reprezenta pentru el o ameninţare, o provocare, 
etc. (Brillon, 2010). 

Abuzul psihologic (Rădulescu, 1993; Bonea, 2012; Robinson, 2003; Walker, 2000):  
După cum am mai menţionat, violenţa fizică are ecou şi asupra psihicului victimei (fapt 

demonstrat în studiile de caz) (Bonea, 2012). Violenţa psihologică se traduce prin (Walker, 2000): 
poreclire şi determinarea victimei de a se simţi inferioară, lipsită de inteligenţă şi frumuseţe, 
batjocură, injurii, intimidare prin ameninţări de tot felul, degradarea personalităţii victimei şi 
anularea puterii ei de a se apăra împotriva oricăror forme de violenţă (Robinson, 2003). Atunci 
când acest lucru se petrece, victima devine dependentă de agresor, nu mai poate riposta şi începe 
să creadă că este lipsită de orice valoare şi nu va reuşi singură în viaţă (Rădulescu, 1993). 

Abuzul economic (Bonea, 2010) 
Aceasta constă în împiedicarea victimei de către agresor de a lua parte la deciziile cu privire 

la partea financiară a familiei, controlul asupra oricărui venit şi monitorizarea atentă a victimei faţă 
de cum cheltuie banii. Dacă victima este casnică şi depinde de venitul agresorului, acesta nu-i dă 
banii necesari pentru satisfacerea nevoilor elementare (situaţie întâlnită în studiile de caz) (Bonea, 
2010). Astfel, victima se poate simţi inutilă şi iresponsabilă, inducându-i sentimentul de inutilitate. 
Acest lucru o leagă şi mai mult de agresor şi nu va putea să-l părăsească. 

Abuzul sexual (Vigarello, 1998; Walker, 2007; Woodredge și Thistlethwaite, 2002; Williams, 
1968): 

Aceasta se explică prin forţarea victimei de a avea relaţii sexuale nedorite de către altă 
persoană (agresor) din familie (Woodredge și Thistlethwaite, 2002). Acest lucru este greu de 
demonstrat, victima fiind supusă anumitor proceduri de investigare, ce pot fi dureroase şi 
umilitoare (Walker, 2007). Sunt puţine astfel de cazuri raportate poliţiei (Williams, 1968). 
Victimele se tem să nu fie blamate, batjocorite sau învinuite de societate pentru ceea ce li s-a 
întâmplat.1 Aici, comunitatea joacă un rol major dacă blamează sau tolerează violenţa sexuală. În 
funcţie de acest lucru, vor fi raportate sau nu cazurile (Vigarello, 1998). 

Abuzul social (Voinea, 1993; Tănăsescu și Florescu, 1994; Wormer, 2007): 
În cazul violenţei sociale, agresorul îi interzice sau îi restricţionează victimei libertatea de 

a-şi vizita sau de a-şi vedea rudele, prietenii sau de a merge la serviciu. Victima poate fi forţată să 
renunţe la orice activitate ce ţine de ieşitul afară sau intrarea în contact cu alte persoane, închiderea 
în casă, izolare totală/parţială de ceilalţi (Voinea, 1993). Monitorizarea tuturor activităţilor 
victimei de către agresor şi contorizarea timpului petrecut afară şi a persoanelor întâlnite 
(Tănăsescu și Florescu, 1994). În acest caz, victima se simte tot timpul urmărită şi are o stare de 
permanentă tensiune psihică (lucru demonstrat atât de cercetare, cât şi de teorie) (Wormer, 2007). 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Bonea, 2013, 52‒53. 
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Se face necesară distincţia între agresivitate şi violenţă. Astfel, există mai 
multe tipuri de violenţă (Popotică, 2007: 50‒55, 67‒78): a) Violenţa agresiune – 
care de obicei are loc între partenerii de cuplu, aflaţi pe poziţii egale. Este vorba de 
violenţa reciprocă, atât bărbatul, cât şi femeia doresc o poziţie de putere în familie; 
b) Violenţa pedeapsă – acolo unde partenerii nu se află pe poziţii egale de putere. 
Violenţa ia forma pedepsei, a sancţiunii. Superioritatea unui partener îl îndreptăţeşte 
să utilizeze violenţa în mod legitim, justificat; c) Violenţa pedeapsă cu simetrie 
latentă – o formă de violenţă-pedeapsă, însă cel pedepsit nu va accepta acest lucru 
şi se va împotrivi. Deşi este vorba de poziţii inegale de putete, cel pedepsit nu va 
accepta poziţia inferioară; d) Violenţa fizică – este una dintre cele mai comune 
forme de violenţă, punându-se accent pe forţa fizică; e) Violenţa psihologică – 
teama îşi va face loc treptat în mintea victimei, iar ameninţarea cu violenţa are un 
efect negativ asupra ei. Astfel, se poate prelua controlul, însă numai cu ajutorul 
izolării victimei de orice sursă de ajutor sau informare cu privire la drepturile ei;  
f) Violenţa economică – victima este complet dependentă de agresor din punct de 
vedere financiar, neavând acces la bani; g) Incestul sau abuzul sexual – are loc 
atunci când victima este obligată la un „raport sexual contrar voinţei sale”.  

Există mai multe perspective explicative privind agresivitatea umană, după 
cum urmează (Braithwhait, 2001: 23‒24): 1) Perspectiva agresivităţii înnăscute – 
fiecare individ se naşte cu o anumită doză de agresivitate. Dintre toate fiinţele aflate 
pe Terra, omul deţine cota maximă de agresivitate. Agresivitatea a fost utilizată de 
către oameni pentru a supravieţui, fiind partea pozitivă a lucrurilor; 2) Perspectiva 
frustrării – atunci când nevoile şi dorinţele individului nu sunt satisfăcute; 3) Perspectiva 
comportamentală – manifestarea agresivităţii este învăţată şi încurajată de către 
circumstanţele sociale; 4) Perspectiva ecologică – individul este influenţat de condiţiile 
în care trăieşte şi se dezvoltă, comportamentul şi răspunsurile la diferitele situaţii 
fiind modelate de experienţele anterioare; 5) Perspectiva sociologică – unde cultura 
unui popor joacă rolul central în promovarea şi toleranţa comportamentelor agresive 
dintre indivizi. Acolo unde este promovată ideea că bărbaţii trebuie să fie agresivi, 
toleranţa atinge cote maxime.; 6) Perspectiva psihodinamică – cu toţii suntem 
influenţaţi de trecutul nostru, dar mai ales de modul în care relaţionăm cu ceilalţi, 
de imaginea pe care ne-o formăm despre noi înşine în funcţie de cum suntem trataţi 
de persoanele din jurul nostru; 7) Perspectiva interacţională – suntem agresivi 
numai în condiţiile în care ceilalţi ne obligă; 8) Perspectiva utilizării substanţelor 
chimice – consumul de droguri, anumite medicamente, băuturi alcoolice induce 
starea de agresivitate. 

Agresivitatea omului ţine de fiecare în parte, de caracteristicile psihocognitive 
ale fiecăruia dintre noi. Dar modalitatea de manifestare, durata şi intensitatea sa 
depind de numeroase aspecte, precum (Abraham şi Chelcea, 2009; Popotică, 2007; 
Simmons, 2009; Popescu, 2005; Bonea, 2011): dureri cronice şi stare precară de 
sănătate; grad scăzut de autopreţuire; dependenţa emoţională faţă de partener; 
aespectul exagerat acordat trebuinţelor proprii; folosirea tranchilizantelor şi/sau a 
alcoolului; tendinţa de a se sinucide; coşmaruri frecvente şi insomnii; agitaţie severă, 
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anxietate, nervozitate; gândire confuză şi lipsă de concentrare; starea de sănătate 
precară a victimei sau a agresorului; consumul de alcool în mod frecvent; istoria 
infracţională a agresorului; locul de muncă instabil; victima este însărcinată 
(aşteaptă un copil); gelozia; soţii locuiesc împreună cu părinţii; cei doi ocupă o 
locuinţă comună până la pronunţarea divorţului; agresorul/victima a fost martor/ 
victimă a violenţei în familie în copilărie; izolare socială; partenerii nu se cunosc 
suficient de bine; comiterea adulterului; toleranţa societăţii faţă de violenţă; 
neimplicarea familiei extinse; lipsa banilor; lipsa locurilor de muncă. 

După părerea mea, agresivitatea individului desemnează o conduită implicită, 
intenţionată, cu scopul vădit de a provoca daune de natură materială, fizică sau 
psihică unei alte persoane. Aici vorbim despre persoane agresive care se află, mai 
mult sau mai puţin, în deplinele sale facultăţi mintale. De asemenea, trebuie să 
ţinem cont şi să facem distincţia clară în ce priveşte setul de caracteristici privind 
agresivitatea: umană şi cea animală. Fiecare tip de agresivitate, în felul ei, se 
manifestă diferit şi este justificată de motive diferite. Astfel, dacă animalul omoară 
pentru a se hrăni, pentru a-şi potoli foamea, de exemplu, omul, pe de altă parte, 
poate omorâ și pentru a se răzbuna. Este clar că există două părţi ale monedei 
agresivităţii, anume: a) Partea pozitivă – omul nu putea supravieţui (Morris, 
1967/1991: 121), fără agresivitate, nu se putea hrăni, nu se putea antrena în tot felul 
de întreceri cu cei din jur pentru a ajunge mai bun, nu putea participa la competiţii 
ce implicau dorinţa acerbă de a-i arăta celuilalt cine este „regele”. Este vorba de 
evoluţie şi de încercarea şi reuşita de a conduce, de a avea putere asupra celorlalţi 
(Lorenz 1963/2005: 20‒24). Dar odată cu evoluţia, intervine şi responsabilitatea 
cunoaşterii „mărului muşcat de către Adam”, în care trebuie să ne asumăm 
consecinţele faptelor noastre (Lorenz 1963/2005); b) Partea negativă – unde omul 
involuează, se auto-mutilează, face rău celor din jur, coboară pe scara evoluţiei şi 
partea cognitivă nu mai are ce căuta în această ecuaţie. Autodistrugerea şi 
distrugerea celorlalţi, face din agresivitate o armă distructivă extrem de periculoasă 
şi puternică, deoarece nu poate avea limite în cazul anumitor situaţii şi indivizi. 
Copierea comportamentelor negative, aşa cum este agresivitatea tip răzbunare sau 
dorinţă de putere, este total negativă (Bandura, 1977). 

Genetica are un cuvânt greu de spus când vine vorba de determinarea 
cauzelor provenienţei agresivităţii umane (Barnett, 1981; Bonea, 2012), anume, 
prin factorul genetic, putem moşteni „flagelul” nedorit ce se poate declanşa în orice 
moment al vieţii noastre.  

Pe de altă parte, dacă vorbim de cele două puncte cardinale ale omului, 
anume Eros – dorinţă de viaţă, bucurie, senzualitate şi Thanatos – autodistrugere, 
moarte, rău (Freud, 1930), agresivitatea începe automat să fie dirijată de aceste 
puncte de referinţă. Se poate spune că agresivitatea omului are loc şi atunci când 
doreşte să educe, să ofere lecţii, să arate lumii cum trebuie făcut şi pedepseşte pe 
cel care a făcut ceva considerat a fi greşit. Agresivitatea tip pedeapsă (Popotică, 
2007; 67‒78) este des întâlnită în cadrul relaţiei părinte-copil, dar şi în relaţia 
heterosexuală: bărbat-femeie. 
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Contextul politic, geografic, religios, cultural şi social influenţează masiv 
comportamentele femeilor şi ale bărbaţilor aflaţi în siţuaţia de a forma un cuplu. 
De ce? Este vorba de socializarea primară (Voinea, 1993; Banciu, 2005; Muntean, 
1997; Gilbert, 2002); de natura mentalităţii părinţilor; de modul în care au fost 
crescuţi în familia de origine a fiecăruia dintre ei; de gradul în care fiecare individ a 
absorbit esenţa rolului de femeie-mamă şi de bărbat-tată de la părintele său de acelaşi 
sex; de practicile din societate; de mentalităţi; de locul acordat femeii şi bărbatului 
în familie; de politicile sociale care pot influenţa suficient de mult situaţia familială, 
oricare ar fi aceasta; de acordarea şanselor egale la accesul la educaţie, la locuri de 
muncă bine remunerate, locuri de conducere, poziţii de putere în societate acordate 
femeii. 

ANALIZE STATISTICE RELEVANTE 

Din punct de vedere statistic, violenţa dintre partenerii de viaţă, în spaţiul privat 
al căminului, a prins contur începând cu 1980 (Philippe, 2008: 95). Specialiştii din 
mai multe domenii, precum psihologie, asistenţă socială, sociologie, medicină 
legală, justiţie, au început să fie interesaţi de acest fenomen îngrijorător. În general, 
violenţa din relaţia de cuplu implică mai multe aspecte cu grave urmări asupra 
victimei. Consecinţele suferite de victimă se întind pe termen scurt, dar mai ales lung, 
fiind de ordin fizic, psihic, social, legal, economic, sexual, familial, reamintind aici 
teoria „ciclicităţii violenţei” ce aparţine cercetătoarei Lenore E. Walker (1991). 
Este vorba despre lupta victimei de a lua măsurile necesare pentru a se putea apăra 
împotriva agresiunilor partenerului ei de viaţă.  

Numărul victimelor este mult mai mare decât numărul cazurilor înregistrate 
la poliţie (Banciu, 2005). De obicei, violenţa în familie devine la un moment dat o 
obişnuinţă pentru victimă, care este supusă permanent torturii şi diverselor agresiuni 
fizice, psihice, economice, sociale şi verbale (Batâr, 2004; Beauvoir, 2008). 
„Ciclicitatea violenţei” devine în sine un factor ce împiedică victima de a rupe total 
legătura cu agresorul, oferindu-i acestuia şansa de a reveni la comportamentul 
contondent faţă de aceasta (Walker, 2000). În momentul în care victima ia 
hotărârea de a părăsi domiciliul conjugal, este pusă în situaţia de a se confrunta cu 
mai multe probleme de ordin financiar, familial, social etc. Tocmai din acest motiv, 
ea poate încerca să se reîntoarcă în relaţia violentă, sperând că agresorul nu va 
reveni la vechiul său comportament (Walker, 2007; Bonea, 2012). Astfel, atât 
comportamentul victimei, cât şi cel al agresorului se pot repeta, aceasta numindu-se 
„ciclicitate” (Walker 1991). 

În continuarea explicaţiilor de mai sus urmează expunerea şi analiza statistică 
a problematicii violenţei asupra femeii în familie. Sursele utilizate urmează a fi 
dezvăluite pe parcurs ce sunt reliefate cifrele cazurilor de violenţă, înregistrate de 
către instituţii competente în domeniu, precum şi centre de cercetare renumite. 

Statistica românească este grăitoate cu privire la violenţa în familie, ea conține 
însă numai cazurile care au fost raportate către instituţiile abilitate. Așa, de exemplu, 
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între anii 2004‒2008 au fost înregistrate aproximativ 44 284 de cazuri de violenţă 
între partenerii de cuplu, dintre care 633 de cazuri s-au soldat cu decese ale victimelor, 
raportate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei – ANPF. Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Familiei (ANPF) a fost înfiinţată prin Legea nr. 217/2003, privind 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Aceasta este prima agenţie specializată 
într-un asemenea domeniu în Europa de Est. Obiectivul principal a fost acela de a 
contribui la dezvoltarea şi promovarea politicilor publice de prevenire şi combatere 
a violenţei în familie. ANPF a funcţionat sub directa coordonare a Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Ulterior, în data de 26 noiembrie, 2009 a 
fost creată Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, 
în cadrul căreia au fost comasate mai multe instituţii precum: Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC); Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Familiei (ANPF); precum şi Centrul Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor 
Violenţei în Familie şi Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie. Pe de 
altă parte, conform dosarelor penale care au fost înregistrate de către Poliţie, s-a luat 
în evidenţă un număr de peste 1 967 de victime ale violenţei în relaţia de cuplu, iar 
din acestea, sunt 44 de decese, 14 situaţii de lovituri cauzatoare de moarte şi 1 752 
lovituri sau alte violenţe. Violenţa dintre partenerii de viaţă, între anii 2002‒2004, 
mai precis numărul persoanelor abuzate în familie este de 2 193. În ceea ce priveşte 
delictul de omor în mediul familial, între anii 2002‒2004, bărbaţii sunt cei care 
ocupă un prim loc şi anume 57,85% faţă de femei cu 42,2% (Banciu, 2005: 228). 
Trebuie spus că, de multe ori, victima dorește să se împace cu partenerul agresiv; 
de asemenea, există copii; victima se teme de ameninţările agresorului; nu dispune 
de mijloacele material, locative pentru a se separa definitiv de agresor; nu consideră 
că este abuzată, ci doar că trece printr-o perioadă „mai dificilă” a vieţii de cuplu. 
De remarcat este faptul că teoria „ciclicităţii violenţei” (Walker, 1991) este cea care 
poate explica cel mai bine faptul că victima se hotărăşte foarte greu să ia măsurile 
necesare apărării sale împortiva agresiunilor partenerului de viaţă. O plângere la 
poliţie poate părea pentru victimă un act de rupere aproape definitivă a relaţiei. Însă 
dacă victima solicită ajutor specializat de ordin sociopsihologic de la instituţiile de 
stat, fie şi cele nonguvernamentale acreditate de stat; se consideră că relaţia mai are 
şanse de a continua sau chiar de a se îmbunătăţi (Walker, 2000). 

Un studiu interesant a fost efectuat în anul 2003 pe populaţia Bucureştiului, 
în luna mai a anului 2003, de către Organizaţia Gallup în România Acesta este 
structurat în patru părţi: A. Starea emoţională a femeilor (Woman’s Emotional 
State); B. Violenţa împotriva femeilor în cadrul familiei (Violence Against Woman 
Within the Family); C. Hărţuirea sexuală (Sexual Harassment); D. Violenţa în 
spaţiile publice (Violence in Public Spaces). Cercetarea a fost efectuată în perioada 
2‒14 mai 2003 în Bucureşti, pe un eşantion de 854 de femei, cu vârsta cuprinsă 
între 18 şi 65 de ani. Studiul reliefează faptul că majoritatea femeilor din Bucureşti 
sunt satisfăcute de familiile lor, de felul în care se înţeleg cu cei din jur, de 
educaţie, slujbă şi gospodărie. 43% din victimele violenţei în familie au ales să nu 
spună nimănui despre faptul că au fost agresate de un membru al propriei familii, 
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în timp ce numai 35% din femeile aflate în aceeaşi situaţie au avut tăria de a povesti 
altcuiva ce anume au păţit. Încrederea victimelor violenţei în poliţie e scăzută, 83% 
din acestea nu au sunat pentru a face o plângere, 21% considerând că nu a fost 
necesar, în timp ce 7% nu au încredere în poliţie şi în serviciile pe care le oferă. Pe 
de altă parte, un procent de numai 17% din victimele agresate de către partener au 
apelat la serviciile oamenilor legii şi 63% din acestea nu s-au declarat mulţumite de 
modul în care poliţia a instrumentat cazul, spunând că poliţiştii nu au făcut nimic 
sau nu au fost interesaţi, în timp ce numai 37% s-au declarat satisfăcute. 

Un alt studiu este efectuat de această dată de către Centrul Parteneriat pentru 
Egalitate din România în anul 2003, fiind numit: „Cercetarea Naţională privind 
Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă”. Centrul Parteneriat pentru Egalitate – 
CPE este o organizație neguvernamentală activă de 10 ani în promovarea egalității 
de gen și în integrarea egalității de șanse pentru femei și bărbați în domeniile economic, 
politic și social. Domenii principale de activitate: egalitate de şanse pentru femei şi 
bărbaţi pe piaţa muncii; cercetări sociologice şi campanii anti-discriminare; diferenţe 
de gen în educaţie și sănătate; prevenirea violenţei împotriva femeilor; prevenirea 
traficului de persoane; managementul diversităţii în organizaţii Centrul Parteneriat 
pentru Egalitate (2003). Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul 
de Muncă. La această cercetare au participat specialişti din diverse domenii de 
activitate, asigurând o acoperire cât mai cuprinzătoare asupra fenomenului studiat. 
Culegerea datelor a fost cuprinsă într-un interval de timp de 12 luni, în anul 2003. 
În acest timp au fost înregistrate aproximativ 800 000 de femei care s-au confruntat 
cu violenţa în familie. În România există un anumit grad de toleranţă în ceea ce 
priveşte violenţa asupra femeii şi copilului, toleranţă bazată mai ales pe cultură şi 
socializarea în funcţie de gen. Consumul de băuturi alcoolice este de asemenea o 
problemă des invocată, alături de neglijarea familiei sau a copiilor de către unul 
din cei doi parteneri de viaţă. De asemenea, stresul şi oboseala, probleme cotidiene 
ce par să nu dispară constituie un mare obstacol când vine vorba de buna înţelegere 
în spaţiul intim al familiei. De cele mai multe ori, aceşti factori sunt întâlniţi 
împreună. Redăm mai jos principalele cauze ale apariţiei şi manifestării problemelor 
în relaţia de cuplu (Tabelul nr. 1). 

 
Tabelul nr. 1 

Principalele cauze ale apariţiei problemelor în relaţia de cuplu, raportate de către respondenţi, 
în anul 2003 

Cauze posibile Masculin Feminin Total populaţie % 
Probleme financiare  57,5 43,5 100% 
Consum de alcool 69,3 31,7 100% 
Neglijarea familiei de către unul din parteneri 78,3 22,7 100% 
Discuţii contradictorii 54,1 46,9 100% 
Stresul / oboseala 55,4 45,6 100% 
Bolile  46,1 64,9 100% 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Popescu, 2005: 122.  
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Cât privește motivul principal din cauza căruia statistica Poliției nu se 
potrivește cu statistica DGASPC este acela că foarte puține victime care solicită 
ajutorul psihologilor, asistenților sociali şi medicilor; aleg să nu depună plângere la 
Poliție împotriva agresorului. „Ciclicitatea violenţei” este asigurată prin nehotărârea 
şi teama victimei de a lua decizia autoapărării sale faţă de comportamentul agresiv 
al partenerului ei (Walker, 2009). Circumstanţele delicate în care se află victima îi 
pot justifica alegerea: dorește să se împace cu partenerul; există copii; victima se 
teme de agresor etc. După cum se poate vedea (Tabelul nr. 2), numărul cunoașterii 
cazurilor de violență în familie înregistrate crește de la an la an, dat fiind faptul că 
serviciile specializate de prevenire şi combatere a violenţei în familie se fac din ce 
în ce mai cunoscute prin diverse campanii mediatice de sensibilizare şi informare a 
populaţiei. Astfel, se explică această creştere substanţială a cazurilor înregistrate. 

 
Tabelul nr. 2 

Situația cazurilor de violență în familie, aflate în evidența DGASPC, între anii 2004‒2014 

Anul Numărul total de cazuri 
înregistrate la DGASPC-uri 

Numărul total de cazuri înregistrate la 
Serviciul unic de Urgenţă 112 

2004 8 104 184 
2005 9 527 692 
2006 9 372 974 
2007 8 787 1 370 
2008 11 534 1986 
2009 13 245 2 083 
2010 14 073 3 582 
2011 15 069 5 487 
2012 19 564 8 043 
2013 19 982 11 205 
2014 23 207 13 358 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF), 2016. 
 
De cele mai multe ori, victimele violenţei în familie nu îşi cunosc drepturile, 

nu ştiu unde anume sa apeleze pentru a solicita ajutor calificat. Majoritatea femeilor 
se tem de partenerii de viaţă, motiv pentru care nu apelează la un ajutor calificat, 
din teama de a nu fi ameninţate, blamate sau pedepsite de către partenerii lor de 
viaţă. Astfel se ajunge la o istorie întreagă a violenţelor în relaţia de cuplu, riscând 
să devină o rutină, ceea ce va determina victima să ia decizia de a nu acţiona în 
apărarea integrităţii sale fizice, psihice şi sociale. 

Numărul violurilor petrecute asupra victimelor-femei (Tabelul nr. 3), în perioada 
cuprinsă între anii 2004 şi 2014 se află în creştere, de la un număr de 651 de victime 
în anul 2004, la 4 893 în anul 2014. Violul petrecut între soţi este un delict grav şi o 
încălcare a Drepturilor Omului. Creşterea înregistrării numărului cazurilor de viol 
în familie se datorează, aşa cum reiese din literatura de specialitate, (Ogle şi Walker, 
2008; Bonea, 2009; Popotică, 2007; Tănăsescu şi Florescu, 2004) mai multor aspecte, 
precum: numărul mare de campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei privind 
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violenţa de orice fel în familie; popularizarea serviciului unic de urgenţă 112; 
paleta largă de servicii dedicate violenţei în familie; aderarea României la legislaţia 
internaţională ce incriminează violenţa dintre partenerii de cuplu; cercetarea continuă 
şi serioasă asupra acestei probleme de către oamenii de ştiinţă etc.  

 
Tabelul nr. 3 

Numărul cazurilor de viol asupra femeii în familie, între anii 2004‒2014 

Anul Numărul total de cazuri de viol rezultate din statistica Poliţiei Capitalei 
2004 651 
2005 733 
2006 983 
2007 1 130 
2008 1 149 
2009 1 184 
2010 3 459 
2011 3 742 
2012 4 478 
2013 4 699 
2014 4 893 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Poliţia Capitalei. Date Statistice, 2016.  
 
Cazurile de violenţă în familie se pot termina cu spitalizarea victimei sau 

chiar cu decesul acesteia. De multe ori, victimele ajung la spital, unde sunt tratate 
şi refuză ajutor specializat privind problema violenţei în cuplu (Robinson, 2003; 
Muntean, 2009; Gillbert, 2002). Numărul deceselor victimelor violenţei, mai precis, 
femei-victime ale partenerilor lor de viaţă, în anul 2011 era de 82, pentru ca în anul 
2014 să ajungă la 124, crescând destul de mult (Tabelul nr. 4). 

 
Tabelul nr. 4 

 
Numărul cazurilor de de deces a victimelor cauzate de violenţa în familie, rezultate din statistica 

Poliţiei Capitalei între anii 2004‒2014 
 

Anul Numărul total de cazuri ale decesurilor victimelor cauzate de violenţa  
în familie, rezultate din statistica Poliţiei Capitalei 

2004 37 
2005 41 
2006 32 
2007 58 
2008 29 
2009 47 
2010 69 
2011 82 
2012 94 
2013 107 
2014 124 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Poliţia Capitalei. Date Statistice, 2016.  
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Nu se poate discuta despte violenţa asupra femeii fără a lua în considerare 
realitatea cifrelor, mai precis a numărului de cazuri care au fost şi sunt instrumentate de 
către serviciile specializate în acest domeniu. De asemenea, statistica ajută foarte mult 
specialiştii să poată analiza cât mai eficient posibil problema şi să poată obține anumite 
concluzii ce vor conduce la reliefarea soluţiilor de prevenire şi combatere a violenţei. 

CONCLUZII ŞI SOLUŢII PROPUSE 

Cuplul conjugal a fost mereu o provocare pentru cercetătorii ştiinţifici deoarece 
există o parte la care aceștia nu au acces şi anume intimitatea, care trebuie respectată. 
Etica cercetării impune cercetătorului anumite bariere necesare, tocmai pentru a nu 
leza cuplul. În aceeaș ordine de idei, orice cercetător are responsabilitatea etică și 
morală față de subiecții pe care îi investighează, motiv pentru care trebuie să respecte 
mai multe reguli, general valabile, pentru a nu aduce nici un fel de prejudicii fizice, 
psihice, cognitive, de relaționare pentru subiecți. 

În prezent, nimeni nu poate spune cu certitudine unde se îndreaptă cuplul 
heterosexual, dar se pot face multiple predicții pe baza statisticilor, unele mai 
apropiate sau mai depărtate de realitate. Evident că și aceste predicții sunt utile pentru 
crearea de noi scenarii și teorii posibile, care să ne ajute să înțelegem cât mai bine 
problematica violenței în cuplu, în toată dinamica sa. De asemenea, un lucru 
esențial ține de societate, care se află mereu în schimbare și inevitabil, cuplul va 
evolua sau involua odată cu ea, fie că dorește sau nu. Din acest motriv este necesar 
ca specialiștii din cadrul instituțiilor abilitate, de stat sau non-guvernamentale, să 
poată dispune de toate instrumentele necesare de luptă împotriva acestei probleme 
sociale (de exemplu, o legislație adecvată prevenirii și combaterii eficiente și corecte).  

Trebuie aflate motivele agresorului ce stau la baza comportamentului său faţă de 
victimă şi astfel cei doi pot fi înţeleşi şi ajutaţi. Cauzele, motivele şi circumstanţele ce 
au condus la un comportament agresiv pot fi multiple (Tutty, 2005; Tower, 2006): 
cauze economice, politice, sociale, psihologice, biologice, relaţionale, comunicaţionale. 
Putem atrage atenția asupra faptului că minorii sunt predispuşi imitării comportamentului 
părinţilor (Bandura, 1977; Walker, 2007) şi al adulţilor, în general. Şi dacă aceste 
comportamente sunt întărite de către adulţi, mediul înconjurător şi/sau de mass-media, 
atunci minorii nu numai că vor fi tentaţi şi încurajaţi să repete acele comportamente, 
dar se vor identifica şi regăsi în ele. Odată ce cresc, îşi vor întemeia o familie la rândul 
lor, dar cu ideea bine fixată, că femeia trebuie ţinută sub control şi pedepsită când se 
consideră că situaţia o cere (Tabelul nr. 5).  

Constatăm că agresivitatea face parte din codul genetic al fiinţei umane 
(Gillbert, 2002, 127). Din punct de vedere neurologic, nivelul de serotonină, care 
acţionează sub formă de neurotransmiţător intervine în producerea somnului şi a 
stării de fericire. Serotonina este o substanta derivata dintr-un aminoacid, triptofanul, 
sintetizată de către celulele intestinului și având de altfel un rol de neurotransmițător 
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al sistemului nervos central. Serotonina este un monoaminotransmițător sintetizat 
la nivelul unor neuroni din sistemul nervos central, la nivelul celulelor enterocromafine 
sau plachetelor, care are un rol important în producerea somnului, în procese mentale 
şi afective, în funcţii motorii, în termoreglare, în reglarea presiunii arteriale, în 
actul vomei, în funcţii hormonale. Este produs din triptofan și i s-a identificat un 
rol important în producerea depresiei, dacă se găsește în cantitate scazută. E numit 
şi „hormonul fericirii” şi unii susțin că e implicat în „chimia dragostei”. Lipsa 
acestei substanţe poate duce la depresie şi anxietate, dar este responsabilă şi cu 
manifestarea predispozițiilor agresive (Manuck și alții, 2006: 65). De asemenea, 
androgenii (hormonii sexuali masculini, care stimulează dezvoltarea şi funcţia organelor 
genitale masculine); principalul androgen fiind testosteronul care influenţează nivelul 
de agresivitate al individului. Androgenii alcătuiesc o substanţă cu rol de hormon, 
care este produsă de testicule, glandele corticosuprarenale (la ambele sexe) şi ovare, 
al cărei rol în organism este de a stimula apariţia caracterelor sexuale secundare 
masculine. Unul dintre cei mai activi hormoni androgeni este testosteronul. La femei, 
hormonul secretat în exces de către suprarenale sau ovare (cantităţi mici sunt secretate 
în mod obişnuit), poate produce manifestări de virilizare. Este folosit în terapeutica 
medicală pentru tratarea insuficienţei funcţiei secretorii testiculare, în stări de 
caşexie şi denutriţie (anabolizant), în bolile hematologice caracterizate de oprirea 
formării de noi hematii la nivelul măduvei osoase. Administrarea lor se face 
numai la recomandarea şi sub supravegherea medicului (Simon şi Lu, 2006: 228).  

 
Tabelul nr. 5 

Principalele niveluri ale manifestării violenței în relația de cuplu și modalitățile  
de prevenire ale acestora 

Risc/ 
Protecție 

Nivel 
Individual 

Nivel  
Interpersonal 

Nivel 
Instituțional 

Nivel 
Structural 

Risc de 
violență/ 
factori 
favorizanți. 

Experiențe 
anterioare de abuz 
și/sau rejectare; 
boli mentale ale 
victimei și/sau 
agresorului. 

Conflicte la nivel 
familial, consum de 
alcool și/sau droguri, 
superioritatea 
bărbatului față de 
soție și copii. 

Nivelul scăzut al 
veniturilor familiei, 
șomaj, izolarea 
socială, bărbatul este 
delincvent. 

Societatea, prin 
cultura pe care o 
promovează, 
tolerează violența; 
promovarea rolurilor 
de gen rigide. 

Posibilități 
generale de 
protecție 
împotriva 
violenței. 

Respect de sine; 
conștientizarea 
propriilor 
capacități și a 
puterii de 
autoapărare 
împotriva 
abuzurilor. 

Susținerea familiei; 
femeia are controlul 
asupra veniturilor 
sale și ale familiei 

Coeziunea 
comunitară; nivelul 
crescut de educație; 
promovarea angajării 
femeii pe piața 
muncii; existența 
serviciilor la nivel 
local ‒ de exemplu: 
cabinetele mediacle, 
secții de poliție, etc. 

Stabilitate politică și 
economică; 
promovarea egalității 
de gen. 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Muntean, 2003: 55.  
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Printre principalele soluţii ce reies în urma prezentului studiu şi a concluziilor 
acestuia, pot fi enunţate următoarele: a) promovarea drepturilor victimelor violenţei în 
familie, prin intermediul mass-media; b) identificarea şi informarea populaţiei asupra 
mijloacelor de apărare ale victimei; c) construirea mai multor centre de primire în 
regim de urgenţă a avictimelor violenţei; d) existenţa mai multor centre de asistenţă 
a agresorilor şi promovarea acestora; e) asistenţa socială trebuie să aibe o atitudine 
proactivă faţă de toate celelalte instituţii ce activează în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei, anume: poliţie, spitale, diverse centre de primire a victimelor – 
fie de stat sau nonguvernamentale acreditate de stat; f) construirea unui sistem eficient 
de introducere a mai multor asistenţi sociali în şcoli, spitale, secţii de poliţie şi chiar 
primării, în scopul întrajutorării corecte a victimelor şi a agresorilor; g) crearea de 
politici sociale active pentru agresor în vederea promovării masive a serviciilor de 
care acesta poate şi trebuie să beneficieze, în condiţiile în care respectivul caz de 
violenţă este deja instrumentat de către specialişti; h) crearea unei baze de date 
naţionale pentru a putea ţine evidenţa cazurilor şi a recidivei acestora, o asemenea 
bază de date poate ajuta la o mai bună coordonare în lucrul cu persoanele asistate, 
fie de către instituţii ce aparţin statului, dar şi de cele acreditate de către stat; i) existenţa 
unei colaborări eficiente de ordin instituţional, pentru îmbogăţirea cunoştinţelor şi a 
experienţei specialiştilor ce lucrează cu asemenea cazuri; j) implicare masivă de 
ordin sociopolitic în spaţiul de informare a ceea ce înseamnă efectiv violenţa în 
familie. 

În concluzie, conştientizăm faptul că nu numai România se confruntă cu violența 
în cuplu, ci și toate celelalte țări ale lumii, indiferent de natura și cultura lor. Este 
vorba de un „flagel” care afectează cupluri de orice fel și din orice țară, motiv pentru 
care au fost create mai multe instituții și o legislație la nivel mondial, care să poată 
fi puse în valoare atunci când este nevoie și situația o cere. Un punct pozitiv al 
luptei împotriva violenței în cuplu ţine de faptul că se vorbește din ce în ce mai 
mult despre subiect, fie la nivel: instituţional, individual, de cuplu, familial, legislativ, 
social, științific, național, internațional, ș.a.m.d. Tocmai aici se constituie un punct 
de pronire, a oricărei lupte, mai ales a celei împotriva violenței în relația dintre 
bărbat și femeie în cadrul cuplului.  
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he main objective of this paper is to highlight and analyze issues 
related to violence against women within the family. “The main 
cell of society”, as it is called, family is the first environment in 

which the individual forms (family home), and on the other hand, becomes a 
way of rebuilding a new life through marriage or domestic partnership. Thus, 
the negative experiences that the individual has lived in his family of origin could 
have some implications in his present family life, as a parent and partner. In order 
to better analyze how violence against women in the family, have highlighted 
the theory called: “Violence cyclicality”, analyzed over time by the American 
researcher Lenore Walker. Through this theory, this paper will further clarifiy 
on the state of cyclic episodes of violence occurred between partners in intimate 
family life. There is also a large discrepancy between the statistics of the General 
Directorates for Social Assistance and Child Protection ‒ DGASPC and that 
of the Police, which will be discussed extensively. 

Keywords: violence against women, social policy, social assistance, 
statistical violence against women. 
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he article describes the basic concepts and views on the 
policy of multiculturalism, using the example of European 
countries (the United Kingdom, Germany and France). The 

research is focused on three main objectives: analyzing the concept of 
multiculturalism in the context of postmodernism, identifying its strengths 
and weaknesses and giving a detailed analysis of the consequences of 
multiculturalism in different European countries. The author also discusses 
the perspectives of the policy of multiculturalism, as well as the cultural and 
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INTRODUCTION 

The doctrine of multiculturalism, existing for decades in Canada, the United 
Kingdom and the European Union, has repeatedly failed. Member countries of the 
European Union have made tremendous efforts to preserve their cultural identity 
based primarily on European values. 

Europe has expanded and simplified the process of immigration, without 
requiring an adequate integration. Such an approach has simply eroded social 
cohesion, degraded public trust and undermined national identities from the inside. 
At the same time, multiculturalism’s proponents argue that the problem lies not in 
the wide ethnic diversity but in racial discrimination. 

Multiculturalism is viewed from two aspects: political and philosophical.  
Multiculturalism, as a political tool, was used not only as a response to ethnic 

diversity but also as a means of constraining it. However, such an approach is 
fraught with a paradox. 

Multiculturalism considers the diversity of society as a dogma, but implies 
that it should be confined to the minority community. The authors of the policy of 
multiculturalism sought to institutionalize the existing diversity by referring people 
to certain ethnic and cultural communities. And in accordance with this division, 
their rights and needs were defined. In other words, such a policy has helped to 
draw the disruption lines which were supposed to be erased. 

The rapidly aging Europe, regularly suffering from many economic, political 
and demographic factors, has faced an acute ethno-cultural problem today. And the 
reason for this problem is migrants actively populating the EU, leaving the Middle 
East region. Designed as a tool to control and create conditions of mutual 
existence, the policy of multiculturalism leads not to mutual understanding and 
enrichment but to inciting ethnic and religious hatred. 

Multiculturalism, in the philosophical sense, is a broad term which means the 
“rethinking of «monoculturalism» of the Western intellectual tradition”. In this 
context, multiculturalism is a theoretical principle that asserts the equivalence of 
different cultures, fundamentally refuses to build a hierarchy between them and blurs 
the line between “high” and “low” cultures. It has received theoretical justification 
due to the works of postmodernist and post-structuralist philosophers, such as Foucault, 
Lyotard, Deleuze, Derrida and others. 

The present paper reveals the essence of multiculturalism as a new socio-
cultural paradigm that reflects the transformation of monocultural nation states into 
multicultural. The objectives are to study the basic concepts and views on the policy 
of multiculturalism; to analyze the negative impacts of the policy of multiculturalism 
(based on the example of Europe); to explore the ways of addressing the issues 
caused by the policy of multiculturalism. 
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LITERATURE REVIEW 

Various aspects of multiculturalism were studied by a large number of foreign 
and post-Soviet researchers.  

V.A. Mamonova in the article “Multiculturalism: Diversity and multiplicity” 
(2007) points out that as a model of culture, multiculturalism shares common 
aesthetic and philosophical concepts of postmodernism. 

W. Mignolo in the article “Towards a decolonial horizon of pluversality” (2012), 
S. Benkhabib in the book “The claims of culture. Equality and diversity in the 
global era” (2002), H. Bhabha in his work “A respond to ‘Is Multiculturalism Bad 
for Women’?” (1997), providing a theoretical defense of multiculturalism, pay 
attention to the poor validity of claims of Western culture on universality. 

W. Kymlicka in the book “Contemporary political philosophy: An introduction” 
(2001) and C. Kukathas in the book “The liberal archipelago. A theory of freedom 
and diversity” (2003) offer specific models of social multiculturalization, justifying 
them theoretically. 

J. Gray in his book “Enlightenment’s wake” (2007) considers the problems of 
multiculturalism in connection with the problems of political pluralism. Since 
cultural differences could be seen throughout the entire human history, they are an 
important feature of most modern societies. 

S. Huntington in his book “Who are we? The challenges to America’s national 
identity” (2004) and P.J. Buchanan in his book “State of emergency: The third 
world invasion and conquest of America” (2007) consider multiculturalism as a 
major threat to the national identity and cohesion of a nation state. They believe 
that multiculturalization of society will diminish the values of national culture, 
which ensure national unity and are the foundation of national identity. 

A. Giddens in his work “Sociology” (2009) notes that there is a threat that 
multicultural project could lapse into cultural relativism. If you need to disregard 
your own beliefs and historical values in order to understand another person, then 
what to do with the fact that, in this case, you will have to accept the most barbarous 
customs and traditions? 

The position of R. Rorty on this issue in the book “Postmodernist bourgeois 
liberalism” (1983) can be described as pragmatic. He agrees with the proponents of 
multiculturalism that it is impossible to justify theoretically the dominance of some 
cultural values over others. However, there is still a need to search for the forms of 
national solidarity. 

Ch. Taylor shares a similar view in his work “Cross-purposes: The liberal-
communitarian debate” (1989), where he emphasizes the importance of ethnic cultural 
traditions for the full development of the individual. 

I. Wallerstein (1996) describes the contradictory trends of multiculturalism. 
On the one hand, there has been the internationalization of the culture of everyday 
life (forms of nutrition, clothing style), but on the other hand, a steady increase in 
the attention to every particular culture. 
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K. Gharibyan in her “Reflections on the prospects of the political project of 
multiculturalism in the post-Soviet space: Yes or no?” (2008) notes the potential 
danger of multiculturalism to the existing social order. 

METHODS 

The methodological basis of the paper is a set of systemic and dialectical 
methods that consider the research question as a complex emerging phenomenon 
including a number of interacting and interrelated levels: theoretical, socio-economic, 
cultural and political. An interdisciplinary approach to the problem of multiculturalism 
allowed to use heuristic techniques of sociology, political science and cultural 
studies. The study also used a hermeneutical method, explaining the main ideas of 
the theoretical work of philosophers who laid the philosophical foundations of 
multiculturalism. 

POSTMODERNISM: BASIC CONCEPTS AND VIEWS  
ON THE POLICY OF MULTICULTURALISM 

The end of XXth century ‒ beginning of XXIth century was a period of great 
change in the history of human civilization. Numerous technical and technological 
innovations have been developed in almost all spheres of human existence. There 
has been a transition to a postmodern culture. The society has entered an era of 
total globalization. It has all been generated by multiculturalism. 

Multiculturalism is a particular phenomenon of social life encouraging the 
peaceful coexistence of different cultures and ethnic groups within a single society. 
It has become an inescapable contemporary experience, since it is reflected both in 
cultural and political life. 

This question has been discussed for over thirty years, and it has always been 
highly controversial. The issues related to multicultural pluralism and multicultural 
society, the dialogue of cultures and the manifestation of multiculturalism in political, 
social and economic spheres, which are combined under a common phenomenon of 
inclusive globalization, are becoming increasingly important. 

In fact, multiculturalism is a multifaceted phenomenon, that is why it is necessary 
to pay attention to its cultural aspect. For example, V. Malakhov (2012) highlighted 
two basic definitions of multiculturalism. On the one hand, this phenomenon is 
identified with cultural diversity, and on the other hand, it is related to the practical 
reality in politics and governance: a certain system of steps taken by the state to 
maintain cultural diversity. Multiculturalism as a fact of cultural diversity has been 
known for a long time, though it was not recognized as a phenomenon, and its 
definition was formulated much later (Parasyuk, 2013). 

Multiculturalism is a policy aimed at the preservation and development of 
cultural differences in a particular country and in the world in general, and a theory 
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or an ideology that justifies this policy and requires the coexistence of cultures for 
their interpenetration, enrichment and development in the mainstream of popular 
culture (Fedoseev, 2013). 

The concept of multiculturalism appeared in Canada in the late 1960s, and 
twenty years later, it became widespread in Europe. In the 1980s, the principles of 
multiculturalism entered the political practice of most European countries. The 
rejection of the assimilationist model of the immigrants’ integration, used here during 
the nineteenth and twentieth centuries, and the transition to a multicultural model 
was due to serious problems faced by European countries. Numerous immigrants, 
mostly from the third world countries, who flooded Europe, showed no willingness 
to assimilate. Moreover, they were united in various ethnic communities that 
helped them not only to survive in these new conditions, but also to actively defend 
their rights, including the right to preserve their culture, traditions and customs. It 
is in these circumstances that multiculturalism has become to be considered as a 
tool to promote cultural enrichment and to build a harmonious society. Unlike 
traditional liberal ideology or political liberalism, it is mainly focused not on the 
protection of the individual rights of citizens, but on the protection of the collective 
rights of individuals through various ethnic and religious communities. 

Multicultural policy (in any form – “light” or “hard”) has been implemented in 
almost all European countries over the past three decades. Today, all the countries of 
the European Union suffer to some extent from immigrants. The indigenous people 
of European countries are increasingly calling for a policy of multiculturalism to be 
cancelled and urging the government to return to the idea of supporting the titular 
nation state and restricting the rights of immigrants. Critics of multiculturalism 
argue that the result can be a complete destruction of the centuries-old cultural 
attitudes and developed cultural traditions, because such mingling always leads to 
homogenization. In their view, if the low level of immigrants’ cultural development 
is undoubtedly increasing, the high level of culture of the target country of 
multiculturalism is consistently dropping (Fedoseev, 2013). 

THE COLLAPSE OF IDEAS: WHEN THEORY COMES  
FACE TO FACE WITH REALITY 

Thirty years ago, many Europeans viewed multiculturalism as a response to 
their social problems, as the embrace of an inclusive and diverse society. Today, a 
growing number of researchers believe that multiculturalism is the main cause of 
them. Such stance has led some prominent politicians, including British Prime 
Minister David Cameron and German Chancellor Angela Merkel, to publicly 
condemn multiculturalism and oppose its dangers. This policy has contributed to 
the success of far-right parties and populist politicians across Europe ‒ from the 
“Party for Freedom” in the Netherlands to the National Front in France. In the most 
extreme cases, it has come to the horrifying acts of violence: in July 2011, Anders 



6 THEORY AND PRACTICE OF MULTICULTURALISM IN EUROPE 149 

Behring Breivik committed a terrible massacre on the Norwegian island of Utoya 
(Malik, 2015).  

Critics of multiculturalism believe that Europe has allowed excessive immigration 
without demanding enough integration, which has led to the destruction of social 
cohesion, a general undermining of national identity and a sharp decline in public 
trust. At the same time, advocates of multiculturalism argue that the problem is not 
in the wide ethnic diversity but in evident racial discrimination. 

However, the truth about multiculturalism is much more complex than both 
sides imagine. Multiculturalism has become a cause of other social and political 
issues: immigration, identity, political frustration, working-class decline. Different 
countries have chosen their own ways of their solution. The United Kingdom has 
sought to provide different ethnic communities with an equal right to participate in 
the political system of the country. Germany has allowed immigrants to lead a separate 
life, instead of granting them citizenship. France has preferred an assimilation policy 
to multiculturalism. The results have also been different: in the UK, communal 
violence has appeared, in Germany, the Turkish community has become even more 
estranged from the mainstream society, and in France, the relationship between the 
authorities and the North African communities have become very strained. However, 
the key consequences have been the same everywhere: the fragmentation of 
society, the alienation of minorities and the discontent of citizens. 

Multiculturalism as a political instrument has served not only as a response to 
diversity but also as a means to constrain it. The policy of multiculturalism takes 
the diversity of society as a given, but assumes that it ends at the edges of the 
minority community. Attempts are being made to institutionalize diversity by 
putting people in the ethnic and cultural framework and to define their needs and 
rights accordingly. In other words, this policy has contributed to the divided society 
which it was meant to manage. And this reveals a paradox (Malik, 2015). 

The UK was one of the first European countries that have adopted the ideology 
of multiculturalism. Unlike Canada or Australia, Britain has never proclaimed 
multiculturalism as the official doctrine defining the state policy towards ethnic 
minorities. However, the government was actively implementing the ideology of 
multiculturalism in practice. British policy on the integration of immigrants of 
other cultures and confessions into society has been considered so successful for a 
long time that other countries in the European Union has taken it for a model. 

Britain is a prime example of the realization of “hard” multiculturalism:  
the country has not only developed and actively implemented a broad system of 
measures to support national minorities with the purpose to preserve their identity, 
culture, traditions and customs, but also adopted a number of laws to prevent all 
forms of discrimination based on ethnic or racial grounds. Tolerance has been 
essentially transformed into a dogma, requiring the British to respect it. 

There can be many cultures living side by side in a country. This is due to 
open public policies, flight cheapening, simplification of bureaucratic procedures 
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for obtaining visas, etc. For example, the UK has seen migrants of all social classes 
from all over the world: students, doctors, engineers, information technology 
specialists, nurses and many others who have come to the UK to live and work. 

This has allowed multi-different cultures and ethnic groups to live together in 
a country like Britain. Waves of migrants have come to the UK from all over the 
world: Africa, India and other European countries. There are two aspects of this 
development. Firstly, a multi-ethnic country can be a good country. This allows 
cultural diversity; people from different countries can contribute in their own way. 
For example, the UK has a large percentage of the Indian population, and many of 
them have received medical specialties. These Indian doctors have made a significant 
contribution to the health of the country. Many of them work as consultants, general 
practitioners, researchers, all contributing to the health and wellbeing of the UK. 
Another example is Indian migrants from Africa who have contributed to business 
development. 

Consequently, the positive aspects of different cultures in the country can 
contribute to its social and economic development. However, if large groups of 
different cultures accumulate, it can lead to social friction. The native population 
can see immigrants as their competitors. In addition, if some of these immigrants 
refuse to integrate, it can cause further social tension and civil unrest. 

Britain is really a multicultural country. Although social unrest due to 
multiculturalism is rarely seen in Britain, it does not mean that this tension cannot 
be created. A lot of immigrants are coming to the UK from Eastern Europe, and 
people are now complaining about the government’s ability to accommodate them 
all. They believe that British politicians should take stringent measures and make 
the process of immigration more difficult (Singh, 2011).  

It is widely believed in Western countries that multiculturalism, defined as a 
program for giving recognition to ethno-religious groups and their cultures, has 
failed, and is instead leading to the “entrenchment of separate communities with 
corrosive consequences for trust and solidarity” (Heath and Demireva, 2014).  

Under the influence of multiculturalism, Britain can lose its cultural identity 
by adopting others. The new generation would be more attracted to other cultures 
and forget their own. There are so many people from different countries, they bring 
their culture, and the young people are losing their own culture in order to adapt to 
others, so it is a risk to future generations. 

Multiculturalism is a policy aimed at encouraging the separate development 
of several cultures within a nation state. Multiculturalism is not about diversity, it is 
a political movement with a clear and focused policy of the deconstruction of national 
cultures in favor of many separate cultures. It is a sad reality that the majority of those 
who say they support multiculturalism are actually “anti-racist” and “pro-diversity”. 
They do not realize that when they say they support “multiculturalism”, they are 
supporting “a subversive political and philosophical movement within Western 
countries”. 
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The main examples of the adverse effects of the policy of multiculturalism 
are: 

• failure of individuals to identify themselves with society as a whole; 
• communicating solely in the native language and with co-religionists, 

which complicates and minimizes contacts with the local population, as well as 
social adaptation of immigrants; 

• supporting the caste system and class relations that impede career and 
social growth, as well as the welfare of the family and the individual; 

• imposing cultural and religious traditions (such as the hijab for women) 
which can serve as an obstacle to socialization (for instance, schoolgirls cannot 
fully adapt to the environment of adolescents). 

• forced marriage;  
• supporting foreign powers against one’s own country, threatening the 

overall security. 
All of these effects of multiculturalism and many others can be seen in British 

life. The socialist elite argues that separate cultures within the UK should be encouraged 
to carry out these “freedoms”. However, each freedom that is encouraged within a 
separate culture deprives the whole British society of other freedoms. As a rule, 
those who support multiculturalism simply deny the possibility of these adverse 
effects, but some of them, such as the effects of restrictive clothing for young girls 
and the effects of the caste system, are inevitable because they are in the nature of 
these “freedoms”. 

The collapse of multiculturalism in Germany has been discussed for a long 
time. In October 2010, the German Chancellor Angela Merkel speaking to a 
meeting of members of her Christian Democratic Union (CDU) party, declared that 
the country’s attempts to build a multicultural society have “utterly failed”. Merkel 
said the idea of people from different cultural backgrounds living happily “side by 
side” did not work. She also said that immigrants should integrate into German 
society, accept its culture and values. This statement was a reflection of the general 
sentiment in the European Union in crisis. But of exceptional importance is the fact 
that this statement was made by the leader of a country whose politicians have 
always (especially during the second half of the twentieth century) avoided sharp 
criticism against representatives of other nations. This statement has triggered a 
fierce debate on immigration in Germany and intensified the conflict in this area. 

In fact, the official refusal of the ideas of multiculturalism, which make up 
the value basis for the concept of “Common European Home”, has led to increased 
collisions in the immigration policy in Germany and strengthened the position of 
ardent nationalists and supporters of compulsory assimilation. From this point of 
view, subsequent restrictions on the construction of religious buildings (mosques) 
and prohibitions on various types of clothing (hijab) were the manifestations of the 
assimilation policy. The purpose of this policy is not to protect freedoms and fight 
against certain types of religious or ethnic freedoms. According to many experts, 
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this policy is aimed at the forced assimilation and transformation of labor migrants 
and refugees into respectable burghers with national traits, typical for the German 
society.  

Multicultural policy in Germany has encouraged Turks to treat the German 
society with indifference, and has led Germans to view the Turkish culture with 
increasing antagonism. The notion of what it means to be German is largely 
defined by the opposition of the traditions and values of the excluded immigrant 
community. 

A survey conducted in 2011 by the French firm Ifop showed that 40% of 
Germans perceive Islamic communities as a “threat” to their national identity. 
According to a survey conducted by the University of Bielefeld in 2005, three-
quarters of Germans believe that the Muslim culture is not embedded well in the 
Western world. There is a rise in anti-Muslim groups, such as PEGIDA (“Patriotic 
Europeans against the Islamization of the West”), and the protests against immigration 
that swept across Germany in January 2015 were the largest in recent years. Many 
German politicians, including Merkel, have taken a tough stance against the anti-
Muslim movements, but the damage has been already done (Malik, 2015). 

France is one of the most “Islamized” state in Europe. About five million of 
Muslims have been officially registered in France, which is nearly 10% of the 
population. Moreover, Muslims are the second largest religious group after Catholics. 

Immigrants from more than 127 countries of the world live in France, but 
there are more immigrants from the Maghreb countries (Morocco, Algeria and 
Tunisia), “Black Africa”, Turkey, the Middle East and other countries. For obvious 
reasons, the largest number of immigrants have moved from former French colonies 
in the Maghreb: Algeria – about 1 million people, Morocco – 800 thousand, Tunisia – 
600 thousand. The Turkish diaspora is also numerous, and by the most conservative 
estimates, its number reaches 400 thousand people. Muslims also predominate among 
immigrants from the states of “Black Africa”. 

Muslims living in France is not a new phenomenon, but in recent decades, 
the image of a Muslim has changed in the minds of Europeans because of the wars 
in the Arab world, acts of terrorism involving Muslims, anti-Islam propaganda 
from the media, etc. However, France has unwittingly faced a dilemma regarding 
the status of Islam in the country, where the state is separated from religion. 

In France, about 50 thousand natives have converted to Islam. Many of them 
are the subject of interest for terrorist and extremist organizations, as far as French 
nationality makes it easy to cross borders, rent housing, create front organizations, 
etc. 

The policy of multiculturalism has its positive sides, too. For instance, states 
that appealed to the principles of multiculturalism have made great strides in the 
democratization of their own societies. The ideal of the coexistence of different 
cultural styles has greatly helped to change the social climate, to promote a spirit of 
tolerance towards the “other”, to realize the ontological and legal equivalence of 
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different lifestyles. The policy of multiculturalism is opposed to discrimination, 
oppression, and emphasizes personal dignity, common to all people. 

WHAT IS NEXT? A SHORT FORECAST FOR THE FUTURE 

Contemporary postmodernists seek to explain the impact of multiculturalism 
on the basis of various feelings, including religious, scientific, environmental, 
liberationist, economic and aesthetic. They pursue an aim to create a large and 
adequate story to cover all aspects of the theory of multiculturalism, both positive 
and negative. This story encourages and appreciates diversity and difference. The 
“other” is not confined to the self. Discerning tolerance is a moral imperative, and 
wisdom with regard to difference is crucial (Oord, 2010).  

Contemporary postmodernists argue that language is not the only, or even the 
most important problem. Most likely, experience is much more important than 
language. The majority of experience is not related to the language. However, it is 
believed that in the modern world it is very important to be able to overcome the 
language barrier to understand people of different nationalities, their culture and 
lifestyle and to share experiences. 

Postmodernists agree that community is essential. According to the postmodernist 
worldview, all beings ‒ both human and nonhuman ‒ are interrelated. We live in a 
relational world, and who we are is largely determined by our relationships with 
other people. 

Although the policy of multiculturalism contains creative purposes, it complicates 
the process of migrants’ assimilation and has a number of negative effects, such as 
a threat to national cohesion and civil harmony. By promoting the institutionalization 
of cultural diversity, multiculturalism creates preconditions for strengthening interethnic 
and interracial distrust, and enhancing society’s “encapsulation”. Multiculturalism 
is actually seen as the promotion of the diversity of cultures. 

Currently, the main challenge for European countries is the search for an 
optimal model of integration and the ways to attract migrants to the socio-cultural 
environment of the host country. Methods of integration, practiced in the countries 
of the “old immigration” (the UK, France, the Netherlands, the US, Germany), have 
not always turned out to be productive. As a tool of integration, multiculturalism 
has proved to be insufficiently effective, especially in relation to citizens of Muslim 
origin. For instance, a heated debate on the integration of immigrants into the German 
society has sparked in Germany after the publication of the book “Germany abolishes 
itself” by Thilo Sarrazin (originally “Deutschland schafft sich ab”). The author 
denounced the failure of the country’s post-war immigration policy, and stated that 
the growth of immigrants who do not accept German culture and does not seek to 
integrate into the German society leads to a decline in Germany. He also assumed 
that the continuation of the current policy in relation to immigrants would result in 
the Islamization of the country and the collapse of its economic system. Sarrazin 
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made a demand to restrict immigration to Germany for immigrants from Turkey 
and the Middle East. After many German politicians accused him of xenophobia, it 
became clear that the majority of citizens shared his views. 

Based on this, it can be argued that the problem of tolerance has become 
extremely acute in the second half of the XXth‒XXIth century, in connection with 
the problem of consolidation in multi-ethnic societies. In this context, tolerance is a 
unity in diversity, respect, perception and understanding of the vast number of cultures, 
forms of expression and self-assertion of the human personality. Currently, cultural 
unification has acquired a global dimension. The processes of globalization have 
caused such cultural phenomena as ethno-cultural integration, assimilation, mobility 
and, as a consequence, the growing multi-ethnicity of national communities. 

The phenomenon of multi-ethnicity has both an empirical and aesthetic 
dimension. The first is the existence of ancestors of many ethnic communities in a 
certain society (apart from natives, modern ethnic groups are of particular importance 
as a result of contemporary migration processes), and the second includes the 
promotion of tolerance, which in the policy of multiculturalism is often reduced to 
the position of relativism. Relativity declares the right of everyone to develop one’s 
own culture, according to one’s own principles, beliefs and worldview. However, 
relativity is the form of individualism neutralizing the estimated position of one 
subject of culture with respect to another. The position of neutrality in a multicultural 
society leads, on the one hand, to extreme individualism and, as a consequence, 
to a loss of the subject’s capacity to perceive problems that go beyond his or her 
personal interests, and on the other hand ‒ to the formation of a new automated 
“we” (Bakalchuk, 2007: 69‒70). 

The researchers, who deny or do not recognize the concept of multiculturalism 
as a philosophical notion, and who do not see it as a factor of society cohesion and 
democratization, popularize the idea that today not a single society is multicultural 
in the full sense of this word. However, from this point of view, it is also difficult 
to name a democratic society that would fully comply with all the principles and 
requirements of democracy as a philosophical discourse. Therefore, as an idea that 
combines the multicultural society and makes it democratic due to the fact that it is 
based on universal values, multiculturalism can be regarded as a theoretical model 
to which a multi-ethnic, multi-confessional and multi-lingual society can aspire 
(Drozhzhina, 2003). 

We can confidently assert that the phenomenon of tolerance is based on the 
idea of recognition and perception of the “other” not as a stranger or an enemy, but 
as something or someone having the right to reject the rule of the whole over the 
individual and the equality of all cultural forms. Therefore, more promising is the 
extension of multicultural orientation on the proximity and coexistence of different 
ethnic groups and cultures, promotion of their interaction, mutual influence and 
enrichment. This approach, in its turn, not only requires the interests and rights of 
new national minorities to be acknowledged, but also presupposes the equality of 
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different ethnic groups with the native population in all spheres of life, and the 
unrestricted right to cultural and religious choice, ensuring their integration into a 
single political nation. 

Thus, given the historical experience and new social phenomena, brought by 
globalization, there is a need to make “an inventory” of scientific developments in 
this field and to offer a new, balanced vision of relations between ethnic communities 
that could form the basis of the modern cultural policy, both within the existing 
states and in their relations. 

At present, according to Malakhov, the political class of every single European 
country is laying particular emphasis on the priority of “civic integration”, instead 
of supporting cultural diversity (Malakhov, 2012). However, he does not exclude 
that in the future, there could be another shift in public discourse, resulting in 
replacing the values of national cohesion with the values of cultural dialogue and 
mutual tolerance. 

This confirms the pronounced turn towards “assimilation”, while in terms of 
foreign policy, the more productive approach was and remains the demonstration 
of the authorities’ willingness and ability to ensure the right of citizens to choose 
the cultural identity. It is no coincidence that international legal instruments (such 
as the European Framework Convention for the Protection of National Minorities) 
state the prohibition of forced assimilation. However, according to Malakhov (2012) 
and some other researchers of multiculturalism in Europe, this principle does not 
address the fundamental problem ‒ the incorporation of migrants into social institutions 
of the host state. Because of its complexity and diversity, this issue cannot be 
addressed in a uniform manner, for all multicultural countries. 

The best way out of this situation is to apply of either the principle of 
integration or the principle of multiculturalism, based on the national interests of 
citizens. To maintain the cultural identity of a nation or to assimilate with other 
cultures is an internal decision of the sovereign states of the world, which are 
aimed at peaceful coexistence, on the basis of universal human values. 

DISCUSSION 

Based on the conducted research, one can talk about the following functioning 
levels of the concept of “multiculturalism”: 

‒ Multiculturalism, as an idea that reflects the philosophical position and not 
just a particular political course, highlights the need to promote, and not to 
suppress, cultural diversity, based on the concept of an open society; 

‒ Multiculturalism, as a definition of cultural diversity itself and the multi-
ethnicity of a particular society; 

‒ Multiculturalism, as an ideology or methodology that is the basis of social 
(particularly education) policy; 

‒ Multiculturalism, as a public policy. 
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The model of multiculturalism is based on three principles: 
‒ State’s acknowledgement of cultural pluralism as an important characteristic 

of civil society; 
‒ Removal of obstacles that prevent the socialization of marginalized cultural 

groups; 
‒ Support for the development and interaction of different cultures (Spirina, 

2008). 
According to Bondaruk, the main features of multiculturalism include the 

following: 
1) Language and ethno-cultural pluralism as a public norm in society; 
2) Openness of society’s culture to perceive influences of other cultures and 

exchange with other cultures, societies and nations; 
3) Collapse of monolithic socio-cultural (including ethnic and religious) 

structures and elimination of isolation and self-isolation barriers in the context of 
the globalization of culture, mainly under the influence of new technologies and 
telecommunications; 

4) Presence of the constantly floating population (nomadic, etc.) which forms 
a separate community with its own household, ideological, linguistic and cultural 
identity; 

5) Divisibility of the state into separate regions, conceived as geographical, 
historical, cultural, economic or political safety (so-called territorial pluralism); 

7) Formation of different “layers” in a traditional component of cultures and 
civilizations, as a result of spontaneous and forced actions of other cultures and 
civilizations (they can be associated with language, customs, management ways, 
history, philosophy, household, military affairs, etc.); 

8) Consequences of the interaction with other people in the course of history, 
fixed in the public mind. It can be the phenomenon of empathy, behavioral patterns, 
attitudes, value judgments, various forms of prejudice, xenophobia or revenge 
complexes; 

9) Ideological pluralism, including religious pluralism, tolerance, etc. (Bondaruk, 
2003: 25‒29). 

Today, multiculturalism stands as an ideology, policy and discourse that confirm 
the validity and value of cultural pluralism and the relevance and importance of the 
diversity of cultural forms. In the context of multiculturalism, otherness and difference 
are no longer regarded as “alien”, becoming simply “other” (Myazova, 2008: 156). 

It is undeniable that the concept of multiculturalism has often been considered 
as an object of violent confrontation since its inception to the present day. Researchers 
distinguish both positive and negative features of multiculturalism in modern 
multicultural states. The advantages of multicultural policy are, above all, the 
preservation of cultural pluralism, the recognition and protection of minorities (not 
just racial, ethnical and regional but also gender and sexual), and the rejection of 
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xenophobia, chauvinism and racial prejudice. In addition, in the Central Asian society, 
where women aspire to participate in business processes, the above-mentioned 
advantages of multicultural policy can be indispensable. 

At the same time, such a policy causes a number of issues, manifested in the 
ethnicization of social relations, enhancement of interethnic and interracial distrust, 
disregard of the liberal principle of the priority of individual rights and weakening 
of the political unity of the nation. 

According to Deryabina (2005), the most dangerous consequences of 
multiculturalism are an ethnic fragmentation of society, conscientious rejection of 
the slightest assimilation of the main dominant culture (even among new immigrants), 
and, as a result, an increase of tension in inter-ethnic and inter-confessional relations. 
Opponents of multiculturalism emphasize that it leads to the marginalization of ethnic 
communities, as far as it creates a “folk” image of the representatives of different 
ethnic cultures, contributing not to a “dialogue of cultures” but to their conflict. 

Thus, taking into account all the positive and negative aspects of multiculturalism 
and the ambiguity of its content in scientific thought, one can note that there has 
not yet been found an alternative model of cross-cultural interaction, based on the 
principle of mutual respect and tolerance, regardless of ethnic and cultural background. 
Accordingly, this subject requires further comprehensive study with due consideration 
of the peculiarities of each country and contemporary realities. 

An ambiguous understanding and the existence of many discourses of 
multiculturalism is a reflection of its versatility and coverage of various spheres of 
society. 

Today, the concept of multiculturalism resembles a groundwork of rules and 
norms of the peaceful coexistence of different cultures and their representatives, on 
the principles of equality, mutual respect and tolerance. 

Overall, it can be assumed that the policy of multiculturalism can contribute 
to the further democratization of the international community, but a positive result 
is possible only through a thorough study and analysis of the specific features of 
each society. 

CONCLUSIONS 

Social development at the beginning of the XXIth century faced some 
contradictory processes: the pursuit of unification and standardization due to 
globalization erasing the boundaries between continents and countries, on the one 
hand, and the pursuit to preserve a unique culture and ethnic identity, on the other. 
The problem of interaction and dialogue among cultures is currently extremely 
urgent; therefore, it has been actively debated in scientific and public circles. 

One of the most common concepts of cultural interaction in the globalization 
space is the concept of multiculturalism that provides for “integration without 
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assimilation”. The main cause of its occurrence was the need for theoretical 
understanding and the desire to adapt to the growth of cultural differences within a 
single multinational space. 

Today, multiculturalism has officially been recognized by Canada, the US, 
Australia, the UK, Germany, France, the Netherlands, Sweden, Finland and other 
countries. The spatial dimension of multiculturalism expands its boundaries because 
in today’s world it is already difficult to find a monocultural society. A characteristic 
feature of the current state of multiculturalism is that it covers not only immigrant 
countries, as it was in the late twentieth century. The specificity of modern 
multiculturalism is that it becomes possible to embody the ideology and policy of 
multiculturalism in practice of multicultural countries which are not considered 
immigrant ones. 

The policy of multiculturalism accepts the diversity of society as a given, but 
assumes that it ends at the edges of minority communities. Attempts are being 
made to institutionalize diversity by putting people into ethnic and cultural boxes – 
for example, into a singular, uniform Muslim community – and to identify their 
needs and rights accordingly. In other words, such policy has contributed to the 
divided society which it was meant to manage.  

In the context of globalization, not only the concept is changing, but also the 
methods of the political settlement of migration issues. One of the possible political 
solutions to the problems of national identity is a communicative discourse in the 
form of an open dialogue between the parties at the level of ethnic and communal 
communities that has not been previously used because of the so-called “one-way” 
democracy. The political modernization of national identity consists in the idea that 
Europeanization should prevail not only among the native population, but also 
among immigrants, turning them into new, not only socially but also politically 
oriented Europeans. Only a political dialogue, which should replace confrontation, 
will contribute to the stability of nation states and the solution of the underlying 
problem – the preservation and promotion of democracy. 
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rticolul descrie principalele concepte şi perspective ale politicii 
multiculturalismului, folosind exemplele ţărilor europene 
(UK, Germania şi Franţa). Cercetarea este concentrată asupra 

a trei mari obiective: analiza conceptului de multiculturalism în contextul 
postmodernismului, identificând punctele tari şi slabe şi oferind o analiză detaliată 
asupra consecinţelor multiculturalismului în diferite ţări europene. Autorii 
discută, de asemenea, perspectivele acestei politici, împreună cu politicile 
culturale şi sociale în relaţie cu diferite culturi din Europa. Cercetarea este 
bazată pe un set de metode sistemice şi dialectice care consideră întrebarea 
(ipoteza) de cercetare ca pe un fenomen complex ce include un număr de 
niveluri care interacţionează şi se interrelaţionează: teoretice, socioeconomice, 
culturale şi politice. Autorul presupune că politica multiculturală poate contribui 
la continuarea democratizării comunităţii inernaţionale, dar un rezultat pozitiv 
este posibil doar printr-un studiu amănunţit ale trăsăturilor specifice fiecărei 
societăţi. 

Cuvinte-cheie: multiculturalism, coeziune socială, identitate naţională, 
postmodernism. 
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Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a încheiat, în anul 2015, proiectul de 
cercetare privind consumul de droguri în România, concretizat într-un studiu, lansat 
în luna aprilie 2015 şi publicat în revista Studii în domeniul drogurilor, volumul 2, 
ISSUE 1. 

Acest studiu este al patrulea din seria cercetărilor realizate de Agenţia Naţională 
Antidrog, începând cu anul 2003, în conformitate cu metodologia standard, recomandată 
de Observatorul European de Droguri şi Toxicomanie, care permite comparabilitatea 
datelor la nivel european. Astfel de studii se aplică la intervale de minimum trei 
ani, considerându-se că schimbarea comportamentului de consum nu are loc într-o 
perioadă de timp mai scurtă. 

În cele ce urmează ne propunem să prezentăm succint metodologia utilizată, 
scopul, obiectivele, metodele şi tehnicile de cercetare folosite, precum şi importanţa 
acestui tip de studii în contextul evaluării fenomenului drogurilor. 

Deoarece un astfel de studiu furnizează informaţia de bază în evaluarea situaţiei, 
monitorizarea tendinţelor, identificarea priorităţilor, planificarea şi evaluarea politicilor 
de răspuns, studiul în populaţia generală (General Population Survey) reprezintă 
unul dintre cei cinci indicatori epidemiologici cheie utilizaţi în aprecierea fenomenului 
drogurilor. 

Urmărindu-se obţinerea de informaţii privind dimensiunea şi tendinţele 
consumului în rândul populaţiei generale (15–64 ani), studiul a fost realizat pe un 
eşantion naţional de 5 700 persoane, de cetăţenie română, cu domiciliul stabil în 
România, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, la care s-au adăugat 1 500 de tineri 
cu vârsta cuprinsă între 15 şi 34 ani, selectaţi din municipiul Bucureşti, reprezentând 
o supraeşantionare la nivelul acestei zone şi pentru această categorie de populaţie. 
Metoda de eşantionare a fost una probabilistică, stratificată, multistadială şi sistematică, 
variabilele de stratificare fiind: judeţul, mediul de rezidenţă, grupa de vârstă și sexul. 
                                   

Adresele de contact ale autorilor: Ruxanda Iliescu, Milica Georgescu, Agenţia Naţională 
Antidrog, B-dul Unirii, nr. 37, bloc A4, sector 3, 030823, Bucureşti, România, email: ruxanda.iliescu@ 
ana.gov.ro; milica.georgescu@ana.gov.ro. 
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La nivel naţional, eşantionul a avut o marjă maximă de eroare de +/–1,2%, la un 
nivel de încredere de 95%. Selecţia localităţilor a fost realizată aleator în fiecare 
strat, iar selecţia respondenţilor s-a făcut aleator pentru fiecare localitate, grupă de 
vârstă şi sex, din lista cu persoanele care întruneau caracteristicile respective din 
localităţile selectate. 

 
Tabelul nr. 1 

Caracteristicile sociodemografice ale populaţiei din eşantion (%) 

Sexul  
Masculin 49,8 
Feminin 50,2 

Grupa de vârstă (ani)  
15–24 22,6 
25–34 28,9 
35–44 19,0 
45–54 13,9 
55–64 15,6 

Status marital  
Singur 42,4 

În cuplu 57,6 
Mediul de rezidenţă  

Rural 33,7 
Urban 66,3  

Status ocupaţional  
Activ economic 52,9 

Inactiv economic 47,1 
Nivel educaţional  

cel mult studii gimnaziale 16,0 
studii liceale şi postliceale 55,0 

studi universitare şi postuniversitare 29,0 
Sursa: ANA, Studiul în populaţia generală, 2013. 

 
Colectarea datelor s-a realizat în perioada noiembrie–decembrie 2013, 

utilizându-se metoda anchetei sociologice prin chestionar autoaplicat şi interviul 
faţă în faţă.  

Perioadele de referință, considerate pentru stabilirea consumului, au fost: 
prevalența de-a lungul vieţii, în ultimele 12 luni/ultimul an, respectiv în ultimele 
30 de zile/ultima lună. 

În scopul surprinderii unei imagini cât mai exacte asupra caracteristicilor 
consumatorilor de droguri, dar și a modelelor de consum, au fost realizate ample 
analize asupra consumului de droguri licite și ilicite în România, în funcție de tipul 
substanței consumate, din perspectiva trăsăturilor sociodemografice ale respondenților, 
precum și din cea a disponibilității drogurilor sau a circumstanțelor debutului în 
consum.  
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Potrivit rezultatelor studiului, în anul 2013, prevalenţa consumului de-a lungul 
vieţii al oricărui drog ilicit în populaţia generală din România a înregistrat valoarea 
de 6,6%, în timp ce, prevalenţa consumului în ultimul an a fost de 3,2%, iar cea în 
ultima lună, de 1,4%.  

 
Grafic 1 

Prevalenţa consumului de droguri ilicite în România 
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Sursa: ANA, Studiul în populaţia generală, 2013. 
  
De asemenea, în funcţie de grupa de vârstă, cele mai mari prevalenţe, indiferent 

de perioada de timp analizată, se înregistrează în grupa de vârstă 15–24 ani – 
10,9%, confirmând rezultatele studiilor anterioare, conform cărora acest segment 
de vârstă prezintă cel mai mare risc de consum. Cea mai mică prevalenţă a 
consumului experimental al oricărui drog ilicit se înregistrează pentru categoria de 
vârstă 45–54 ani, respectiv 2,5%. 

În ceea ce privește nivelul educaţional, cele mai mari valori ale prevalenţelor 
se înregistrează în rândul persoanelor cu studii universitare şi postuniversitare 
(prevalenţa consumului de-a lungul vieţii – 8,3%, respectiv, prevalenţa consumului 
în ultimul an – 2,9%), exceptând prevalenţa în ultima lună, pentru care cea mai 
mare valoare se înregistrează în rândul persoanelor care au absolvit cel mult 
studiile gimnaziale (1,7%). 

Pe de altă parte, populaţia din mediul urban a declarat că a consumat un drog 
ilicit într-un număr de aproximativ opt ori mai mare, comparativ cu persoanele care 
locuiesc în mediul rural, indiferent de perioada de timp considerată pentru calculul 
prevalenţelor. 

Conform rezultatelor cercetării, pentru oricare dintre cele trei perioade de 
referință, se înregistrează consumul a cel puțin unui drog ilicit în toate regiunile 
ţării. Cele mai mari valori se observă în Regiunea Bucureşti-Ilfov, iar cele mai mici 
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valori se înregistrează în Regiunea Sud-Vest a României. Regiunea Sud-Est 
prezintă cel de-al doilea nivel al prevalenţelor, între Regiunea Vest şi Nord-Vest 
diferenţele fiind foarte mici. Regiunea cu cel mai mare consum experimental de 
droguri ilicite este Bucureşti-Ilfov cu o prevalenţă de 13,9%, urmată de Regiunea 
Sud-Est cu 6,5%, Regiunea Vest cu 6,2% şi de Regiunea Nord-Vest cu 4,2%. Cel 
mai mic consum se înregistrează în Regiunea Sud-Vest cu 0,9%. 

 
Harta 1 

Prevalenţa consumului de droguri ilegale, la nivel regional 

 
Sursa: ANA, Studiul în populaţia generală, 2013. 

 
Dintre toate drogurile ilicite analizate, canabisul înregistrează cele mai mari 

prevalențe ale consumului, indiferent de perioada de timp luată ca referință, continuând 
să fie cel mai consumat drog în România: 4,6% din populaţia generală cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 64 ani declarând că a experimentat consumul de canabis, din 
care, 2%, în ultimul an, şi 1%, în ultima lună. 

După canabis, pe poziţia a doua în „topul” celor mai consumate droguri în 
România, se situează substanţele noi cu proprietăţi psihoactive, cunoscute şi sub 
denumirea de „etnobotanice”. Astfel, 2% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă 
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între 15 şi 64 ani, inclusă în eşantion, a experimentat consumul de substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive, în timp ce, doar 0,3% dintre persoanele intervievate au 
declarat consum de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în ultimul an. Totodată, 
pe fondul absenței consumului actual de astfel de substanțe, se poate lua în 
considerare un real declin al acestui model de consum.  

Al treilea drog „preferat” de români este ecstasy, pentru acesta, rezultatele 
studiului indicând faptul că 0,9% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 
şi 64 ani a declarat consumul său cel puţin o dată în viaţă, în timp ce, 0,3% dintre 
respondenţi au recunoscut un astfel de consum în ultimul an, iar 0,1%, în ultima 
lună. 

În privința drogurilor licite, consumul de produse alcoolice înregistrează cel 
mai înalt nivel al prevalenţei consumului de droguri în populaţia României, 80,1% 
dintre respondenți menționând consum de-a lungul vieții, 65% consum în ultimul 
an, în timp ce, peste jumătate (52,6%) dintre participanţii la studiu au declarat că au 
consumat băuturi alcoolice în ultima lună.  

Totodată, fumatul ţigaretelor cu tutun înregistrează cel de-al doilea nivel al 
prevalenţei consumului de droguri în populaţia României. Astfel, un procent de 
62,5% dintre cei intervievaţi au fumat cel puţin o dată de-a lungul vieţii, 36,2% 
dintre aceştia declarând că fumează zilnic. 

  
Schema 1 

Tendinţe ale consumului de droguri ilegale în România 

 
Sursa: ANA, Studiul în populaţia generală, 2013. 
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Pentru consumul de medicamente (tranchilizante, sedative şi antidepresive), 
la nivelul populaţiei generale, se identifică o prevalenţă a consumului de-a lungul 
vieţii de 8,2%, în timp ce, consumul acestora fără prescripție este menţionat de 
2,5% dintre respondenţi. 

De asemenea, sunt prezentate tendințe ale consumului de substanțe 
psihoactive atât la nivel național, cât și european. Dacă ne referim la nivel național 
pentru consumul de droguri, prin compararea valorilor, obținute în cadrul studiilor 
efectuate în anii 2007, 2010 și 2013, pentru cele trei tipuri de prevalențe, demersul 
analitic este de natură să evidențieze modificările survenite la nivel național pentru 
diferitele categorii de droguri analizate. 

Dintre concluziile reieșite din această analiză, pot fi menţionate:  
• deşi se înregistrează o creştere a consumului oricărui drog ilicit, în comparaţie 

cu studiul anterior, rata de creştere a acestui tip de prevalenţă s-a diminuat 
considerabil. Astfel, dacă în 2007, se înregistra o creştere de 2,52 ori a acestui tip 
de consum, în 2013, se observă o creştere de doar 1,5 ori. În schimb, atât pentru 
consumul recent, cât şi pentru cel actual, comparativ cu studiul din 2010, se 
înregistrează o scădere a acestor prevalenţe: 2,5% în 2013, faţă de 3,6% în 2010, 
respectiv 1,1% în 2013, faţă de 1,8% în 2010, ceea ce indică o diminuare a 
consumului de droguri ilicite din ultimul an, respectiv din ultima lună;  

• în ceea ce priveşte consumul de canabis, acesta înregistrează creşteri 
semnificative pentru toate tipurile de prevalenţă, cea mai importantă fiind pentru 
consumul actual, care este de 10 ori mai mare faţă de 2010.  

Din analiza efectuată la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare economică, au 
rezultat uşoare diferenţieri ale tipologiei drogurilor consumate, precum şi niveluri 
diferite ale prevalenţelor consumului, prezentate sintetic în cele ce urmează: 

• Regiunea Bucureşti-Ilfov: cel mai consumat drog la nivelul acestei regiuni 
este canabisul, cu o prevalenţă de-a lungul vieţii de 10%, acesta fiind urmat de 
noile substanţe psihoactive, cu 3,9% şi de ecstasy, cu 1,7%;  

• Regiunea Centru: canabisul este, de asemenea, drogul cel mai consumat, 
cu o prevalenţă de-a lungul vieţii de 1,6%, acesta fiind urmat de ecstasy, cu 0,9% 
şi, cu aceeaşi prevalenţă – 0,7% – de amfetamine şi ketamină;  

• Regiunea Nord-Est: cele mai consumate droguri sunt: canabis – cu o 
prevalenţă de-a lungul vieţii de 1,5%, noi substanţe psihoactive – 0,8% şi cocaină/ 
crack – 0,4%; 

• Regiunea Nord-Vest: în topul celor mai consumate droguri de-a lungul 
vieţii, se află: canabisul –2,5%, noile substanţe psihoactive – 1,5% şi cocaina/ 
crack – 0,6%; 

• Regiunea Sud: se observă un consum diversificat de droguri, dar cu valori 
ale prevalenţelor foarte mici. Singurele droguri care au prevalenţe de-a lungul vieţii 
peste pragul de 0,5% sunt: canabis – cu o prevalenţă de 1,6%, noi substanţe 
psihoactive – 1,1%, ecstasy – 0,7%, cocaină/ crack – 0,5%; 
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• Regiunea Sud-Est: cele mai mari valori înregistrate de consumul experimental 
sunt pentru: canabis – 5,2%, noi substanţe psihoactive – 1,7%, cocaină/crack – 1,1%, 
ecstasy – 1,1%; 

• Regiunea Sud-Vest: pe tipuri de droguri, consumul experimental înregistrează 
următoarele valori: canabis – 0,4%, metadonă – 0,2%, noi substanţe psihoactive – 
0,2%, ecstasy – 0,1%; 

• Regiunea Vest: la nivelul acestei regiuni, consumul de-a lungul vieţii în 
funcţie de tipul drogului consumat înregistrează cele mai mari valori ale prevalenţei 
pentru: canabis – 2,9%, noi substanţe psihoactive – 2,1% şi, cu aceeaşi prevalenţă – 
0,6% – ketamina şi amfetaminele. 
 

Grafic 2 

Prevalenţa de-a lungul vieţii a consumului de droguri, în Regiunea Bucureşti-Ilfov1 
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Sursa: ANA, Studiul în populaţia generală, 2013. 

 
Pentru a completa imaginea problematicii studiate cu situaţia existentă la 

nivel european, în cadrul raportului de cercetare sunt prezentate date rezultate din 
studii similare de prevalență, efectuate la nivelul majorităţii țărilor europene. 
                                   

1 În categoria orice drog illicit 1, au fost incluse: canabis, ecstasy, cocaină, crack, amfetamine, 
ciuperci halucinogene, heroină, solvenţi şi inhalante, LSD (acid lisergic dietilamid), ketamină, metadonă, 
GHB (acid Gama HidroxiButiric, cunoscut sub numele de „drogul violului”). 

În categoria orice drog illicit 2, pe lângă substanţele menţionate anterior au mai fost incluse şi 
noile substanţe psihoactive (SNPP). 

În categoria orice drog illicit 3, substanţele de la categoria a doua au fost completate cu 
tranchilizante sau sedative (fără prescripţie medicală). 
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Astfel, prin prezentarea dimensiunii europene a consumului de droguri, rezultatele 
studiului în populaţia generală din România sunt plasate în context european, fiind 
pentru prima dată când sunt reunite astfel de date într-o lucrare de acest gen. Sunt 
realizate numeroase analize comparative pentru prevalenţele înregistrate la nivelul 
statelor europene, în funcţie de diferite tipuri de consum – experimental, recent, 
actual ‒ pentru droguri, precum: canabis, cocaină, ecstasy, amfetamine, LSD, alcool 
şi tutun. În urma acestor analize, rezultă că, pentru majoritatea drogurilor ilicite, 
România se află printre ţările cu prevalenţa cea mai mică, excepţie făcând consumul 
experimental de ecstasy, pentru care România se plasează deasupra mediei europene. 
De asemenea, în cazul consumului de tutun de-a lungul vieţii şi al celui din ultimul 
an, România înregistrează valori ale prevalenţei situate peste media europeană.  

 
Grafic 3 

Prevalenţa de-a lungul vieţii a consumului de canabis – tendinţe la nivel european 
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Sursa: ANA, Studiul în populaţia generală, 2013. 

 
La finalul lucrării, pornind de la rezultatele studiului, sunt prezentate o serie 

de concluzii şi recomandări deosebit de utile pentru elaborarea politicilor de 
prevenire a consumului de droguri, pentru ca la finalul lucrării, să fie inserate 
numeroase tabele, care conţin sub formă sintetică rezultatele studiului. De aceea, 
lucrarea reprezintă o sursă bibliografică valoroasă pentru toţi cei care doresc să 
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studieze fenomenul drogurilor din România, facilitând, prin intermediul datelor 
furnizate, o documentare deplină asupra tuturor aspectelor referitoare la consumul 
de droguri. 

Abordarea din perspectivă sociologică a relaţiei dintre consumul de droguri și 
caracteristicile sociodemografice ale consumatorilor de droguri, complementaritatea 
analizelor, şi nu în ultimul rând comparaţiile realizate pentru prima dată la nivel 
regional, național, cât și european, fac din această lucrare un reper în studierea 
problematicii drogurilor şi deschid căi noi de analiză pentru specialiştii din acest 
domeniu. 
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VIAȚĂ ȘTIINȚIFICĂ 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ SOCIAL SCIENCES 
AND THE CONTEMPORARY CHALLENGES. 20 YEARS  

OF TEACHING SOCIOLOGY AT THE UNIVERSITY  
OF ORADEA (9–10 IUNIE 2016, ORADEA, ROMÂNIA)1 

IOAN MĂRGINEAN 

În zilele de 9–10 iunie 2016, la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe 
Socio-Umane, Departamentul de Sociologie s-a desfăşurat conferinţa internaţională 
„Ştiinţele sociale şi provocările contemporane”. 

Evenimentul s-a organizat în colaborare cu Institutul de Cercetare a Calităţii 
Vieţii din Bucureşti, Academia Română, precum şi cu Centrul de pregătire al 
cadrelor didactice Bihor şi s-a desfăşurat sub egida Asociaţiei Internaţionale de 
Sociologie, a Asociaţiei Române de Sociologie şi Societăţii Române de Sociologie. 

Activitatea s-a înscris în contextul împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea 
învăţământului superior de sociologie la Universitatea din Oradea. Cu acest prilej  
s-a publicat şi volumul Căutări, aşteptări, împliniri, 20 de ani de sociologie la Oradea, 
în care sunt prezentaţi membrii departamentului, cu activităţile lor didactice şi de 
cercetare, precum şi cu evaluările proprii ale acestora. 

Programul Conferinţei a fost unul deosebit de variat, cu sesiuni plenare, secţiuni 
dedicate unor tematici specifice, mese rotunde, lansări de carte.  

Astfel, în prima sesiune planară au prezentat comunicări prof. univ. dr. Cătălin 
Zamfir, director ICCV – Noua criză a sociologiei româneşti şi prof. Filomena Maggino, 
Universitatea din Florenţa, Italia – Big data, social research in policy making. Challenges 
and risks, pentru ca în cea de a doua sesiune plenară să prezinte comunicări 
prof. David Bertram, Universitatea Leicester, Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord şi Ferran Casas, Universitatea Girona, Spania. 

Cât priveşte sesiunile de comunicări, în număr de 34, acestea au avut circa 
200 de comunicări, dintre care 24 din străinătate: Ungaria, Italia, Spania, Germania, 
Marea Britanie, Olanda, Polonia, SUA, Brazilia, Chile. La rândul ei, tematica 
comunicărilor s-a întins pe o plajă foarte largă, de la aspecte referitoare la copii, 
tineret, familie, vârstnici, asistenţă socială, la dezvoltate socială şi locală, educaţie, 
muncă, sănătate, organizaţii, administraţie publică etc. Nu au lipsit nici abordările 
                                   

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. 

1 Pagina de internet a conferinței este https://sites.google.com/site/sosciconf2016/.  
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de natură metodologică, sau de istorie a sociologiei. Cercetătorii din ICCV au 
coordonat câteva din aceste secţiuni: How migration changes migrants and non-
migrants (Bogdan Voicu, Alexandra Deliu); Development trends of social policy 
and social assistance (Elena Zamfir, Simona Maria Stănescu); Health promotion.  
A dialogue between social sciences researchers and public health practitioners 
(Marian Vasile în colaborare); Quality of life under the pressure of social problems 
(Iuliana Precupeţu, Cosmina-Elena Pop); New challenges in local development 
(Claudia Petrescu, Adriana Neguţ). 

Pe ansamblu, evenimentul prezentat aici, succint, a fost o reuşită, cu comunicări 
şi intervenţii valoroase, discuţii între participanţi etc. 

În continuare, se va prezenta conţinutul unor secţiuni la care au participat 
colegi din ICCV. 

 



 

SECŢIUNEA „HEALTH PROMOTION. A DIALOGUE 
BETWEEN SOCIAL SCIENCES RESEARCHERS      

AND PUBLIC HEALTH PRACTITIONERS”1 

MARIAN VASILE 

Vineri, 10 iunie, în cea de-a doua zi plină de prezentări interesante, am coordonat, 
împreună cu Luiza Meseşan-Schmitz de la Universitatea Transilvania din Braşov, 
secţiunea „Health Promotion. A Dialogue between Social Sciences Researchers 
and Public Health Practitioners”. Când am propus secţiunea, am dorit să întâlnim 
specialişti ai ştiinţelor sociale, dar nu numai, care au lucrat sau intenţionează să 
facă acest lucru în proiecte de cercetare ‒ promovare a sănătăţii publice. Viziunea 
noastră este una multinivel, fiind conştienţi că îmbunătăţirea stării de sănătate 
personale este dependentă de factori macro (sărăcie, religie, acces la servicii medicale 
etc.) dar şi micro (stil de viaţă orientat spre sănătate). La sesiune au participat, cu 
prezentări, următorii: Luiza Mezeşan Schmitz şi Marinela Șimon, ambele de la 
Universitatea Transilvania din Braşov, cu lucrarea Volunteering among elderly 
people – a viable solution for improving health?; Dan Apăteanu, de la Universitatea 
din Oradea, cu lucrarea The influence of social exclusion on healthcare system 
access; Cosmina Elena Pop şi Iuliana Precupeţu, de la Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii, cu lucrarea Structural and individual constraints in health choices 
when living in precarious prosperity in Romania; Hanna-Edit Kónya, de la 
Hungarian Academy of Science, şi Orsolya Gergely, de la Universitatea Sapientia. 
Laura Nistor, de la Universitatea Sapientia, a distribuit lucrarea Health vs. ethics: 
the case of involvement with local food products. 

Am să mă refer în continuare la cele patru prezentări. Am selectat câteva idei 
pe care le consider esenţiale. 

Aşa cum şi titlurile sugerează, autorii au privit dinspre structură spre 
comportamentele individuale.  

Dan Apăteanu, având o abordare mai generală, a inventariat domenii care 
ar putea fi vizate pentru a reduce excluziunea socială: sănătatea reproducerii, 
alimentaţia mamei şi a copilului, bolile infecţioase, bolile cronice. Prezentarea sa 
                                   

Adresa de contact a autorului: Marian Vasile, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 
Universitatea București, Bd. Schitu Măgureanu nr. 9, sector 5, Bucureşti; Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, 
e-mail: marian.vasile@sas.unibuc.ro. 

1 Participarea la această conferinţă a fost susţinută de proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 
„Schimbarea socială în contextul migrației internaționale: patternuri valorice, participare civică și 
politică, satisfacția cu viaţa”. 
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a oferit un moment bun de reflecţie pentru că opune perspectiva universalistă a asistenţei 
medicale celei neoliberale care susţine privatizarea sănătăţii şi reducerea rolului 
statului în acest domeniu (ca şi în altele, de altfel). La fel, într-o temă specifică, 
avem opoziţia dintre introducerea obligativităţii vaccinării copiilor şi creşterea numărului 
persoanelor care refuză acest lucru sau chestionează utilitatea programului. Iar dacă 
sancţionezi părintele, cum sancţionezi sistemul public medical, „statul”, care nu 
furnizează constant vaccinurile? Conform datelor colectate din statisticile administrative 
de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNICEF, în 2014 rata de imunizare 
pentru hepatita B prin doză administrată nou-născuţilor (înainte de ieşirea din 
maternitate) a fost de 73% (în 2013 a fost de 98% iar în 2015 de 96%). Criza de 
vaccin antihepatic B a fost discutată pe larg în presă. 

Cosmina Pop şi Iuliana Precupeţu au studiat cum starea de sănătate a persoanelor 
aflate în prosperitate precară (precarious prosperity) este influenţată de paliere diferite 
ale vieţii sociale. Explicaţia multinivel, realizată din perspectiva calităţii vieţii, este 
inspirată de modelul lui Bird şi Rieker (2008) care presupune interacţiunea dintre 
politicile sociale şi de sănătate, comunitate, relaţia dintre viaţa profesională şi viaţa 
personală, opţiunile individuale pentru un comportament sau altul şi, nu în ultimul 
rând, aspecte biologice. Pentru prosperitatea precară autoarele pornesc de la definiţia 
elaborată de Budowski, Tillmann, Keim şi Amacker (2010). Personal, cred că, cel 
puţin în limba română, asocierea celor două cuvinte pentru a descrie poziţionarea 
deasupra pragului sărăciei dar sub prosperitate materială şi percepţia cronică a 
lipsei siguranţei socioeconomice introduce un oarecare grad de ambiguitate. Sunt 
asociaţi doi termeni opuşi: siguranţă cu nesiguranţă, fericire cu nefericire etc. Au fost 
realizate interviuri cu persoane din gospodării aflate în prosperitate precară care 
locuiesc într-o comunitate urbană, respectiv una rurală. Analiza a relevat cum decizii 
care influenţează semnificativ starea de sănătate, cum ar fi începerea şi continuarea 
tratamentului recomandat de medic, sunt justificate prin: finanţarea deficitară a 
sistemului public de sănătate care determină absenţa din spitale a instrumentarului 
de bază pentru tratarea bolnavilor, aceştia fiind rugaţi să îşi procure din resurse 
proprii perfuzii, seringi, pansamente, medicamente etc.; regulile care îi califică pe 
bolnavi în programe de tratament; plăţile informale către medici şi alţi reprezentanţi 
ai sistemului; timpii de aşteptare pentru programare dar şi la „uşa cabinetului”. 
Acestea sunt probleme identificate la cel mai general nivel, al politicilor sociale şi 
de sănătate. La nivel comunitar, se adaugă lipsa medicilor, care obligă pacienţii la 
deplasări, uneori pe distanţe lungi. Și angajatorii, alt nivel de analiză, contribuie, 
uneori, la lista dificultăţilor în asigurarea unei sănătăţi bune, prin refuzul sau 
întârzierea acordării unor zile libere pentru vizitele la medic. Aceste situaţii trebuie 
puse în contextul general din România, unde multe persoane au o ocupare precară 
şi, implicit, venituri insuficiente pentru investiţia în sănătate. Prezenţa copiilor sau 
a persoanelor dependente accentuează vulnerabilitatea celor aflaţi în prosperitate 
precară. Aşadar, poveştile pacienţilor relevă cum drumul către sănătate este încă 
dificil de parcurs de către cei care nu deţin resurse materiale suficiente. 

Luiza Mezeşan Schmitz şi Marinela Șimon s-au întrebat ce se întâmplă cu 
pensionarii din Braşov: câţi practică voluntariat, ce oportunităţi de voluntariat 
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există în zonă, ce viziune au reprezentanţii ONG-urilor în acest sens? Voluntariatul 
este văzut ca resursă pentru sănătatea pensionarilor. Prin implicarea în activităţi de 
voluntariat, izolarea socială se reduce, se menţine un sentiment de utilitate, starea 
de sănătate este mai bună. În cadrul unei cercetări care a folosit o metodologie 
mixtă (chestionare şi interviuri), autoarele reflectă câteva aspecte structurale care 
contribuie la reţinerea implicării în activităţi de voluntariat a pensionarilor: viziunea 
liderilor ONG care apreciază, de exemplu, că este mai uşor de lucrat cu tineri; 
există un clivaj de comunicare între generaţii (vârstnicii răspund cu greu cerinţelor, 
tinerii nu comunică eficient cu vârstnicii); vârstnicii asociază voluntariatul cu „munca 
patriotică” din comunism, încărcând negativ ideea de muncă neplătită; lipsa înţelegerii 
în general a voluntariatului, acesta fiind asociat mai degrabă cu grupurile religioase 
sau lucrul cu bolnavi; lipsa de informaţie despre oportunităţile din zonă. Există şi 
un cerc vicios: starea de sănătate precară îi împiedică să se implice în activităţi de 
voluntariat. Alţii, însă, au deja timpul ocupat cu creşterea nepoţilor. Atât precaritatea 
sănătăţii cât şi creşterea nepoţilor pot reflecta probleme sistemice: sistemul de 
sănătate public nu are un caracter preventiv şi/sau nu răspunde nevoilor celor pe 
care îi reprezintă, iar posibilităţile financiare ale braşovenilor nu permit distribuirea 
unor responsabilităţi către persoane abilitate (bone, grădiniţe etc.). Pornind de la 
aceste informaţii culese prin cercetare autoarele, listează câteva căi prin care ar 
putea fi crescută implicarea pensionarilor în activităţi de voluntariat. 

Hanna-Edit Kónya şi Orsolya Gergely au realizat o cercetare în Miercurea-
Ciuc şi împrejurimi, căutând definiţia pe care părinţii o dau stilului de viaţă sănătos. 
Alimentaţia pare să aibă şi o dimensiune de gen, femeile suprapunându-se mai bine 
peste definiţia dominantă azi decât parteneri: fructe, legume, consum echilibrat de 
carne şi mai ales grăsimi, mai puţini carbohidraţi. Cercetarea este într-o fază incipientă, 
autoarele însele enunţând ca limite autoselecţia persoanelor mai interesate de subiectul 
cercetării, dar şi specificitatea rezultatelor la regiunea din care vin respondenţii. În 
continuarea demersului ar putea selecta comunităţi în care sunt prezente într-un 
număr mai mare fast-food-uri, timpul cotidian este accelerat, tradiţiile alimentare 
nu sunt aşa bine definite, ori s-au diluat etc. Interesant este că stilul de viaţă sănătos 
în Miercurea-Ciuc stă undeva între definiţiile occidentale care circulă în prezent şi 
dorinţa menţinerii tradiţiilor alimentare. Alimentaţia aici este la confluenţa a două 
sisteme valorice. 

Aştept cu interes rezultatele unor cercetări similare şi întâlnirea cu specialişti 
din domeniu la următoarea conferinţă. 
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SECŢIUNEA „BUNĂSTAREA SUBIECTIVĂ  
A COPIILOR”      

COSMINA-ELENA POP  

În cadrul conferinţei „Sciences and the Contemporary Challenges. 20 Years of 
Teaching Sociology at the University of Oradea”, desfăşurată în perioada, 9–10 Iunie 
2016, o secţiune a fost dedicată subiectului bunăstării subiective a copiilor (Children’s 
subjective well-being). 

Secţiunea dedicată „Bunăstării subiective a copiilor” a fost organizată de către 
Ferran Casas şi Sergiu Bălţătescu1. Ferran Casas este un lider în măsurarea bunăstării 
subiective a copiilor, după cum a fost prezentat de către Sergiu Bălţătescu de la 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (Universitatea din Oradea). El este profesor de 
psihologie socială la Facultatea de Educaţie şi Psihologie (Universitatea din Girona, 
Spania), dar şi liderul echipei care se ocupă de cercetarea calităţii vieţii şi drepturile 
copilului în cadrul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii de la aceeaşi universitate2. 
Sergiu Bălţătescu este şeful Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială din 
cadrul Universităţii din Oradea, având ca domenii de interes în cercetare indicatori 
sociali, calitatea vieţii, schimbare socială, sociologia tranziţiei etc.  

Coordonatorii secţiunii pledează pentru cercetarea bunăstării subiective în 
cazul copiilor şi adolescenţilor. Abordarea lor se încadrează în paradigma calităţii 
vieţii, care ia în considerare pe lângă indicatorii obiectivi şi indicatorii subiectivi, 
aceştia reprezentând un element-cheie în evaluarea calităţii vieţii. În prezentarea 
secţiunii, cei doi coordonatori au subliniat că studiul dimensiunii subiective a calităţii 
vieţii în cazul copiilor şi adolescenţilor a suferit o amânare până la începutul 
secolului al XXI-lea, în comparaţie cu studiile pe aceeaşi temă dedicate adulţilor. 
De asemenea, datele de cercetare sunt limitate şi nu permit o abordare comparativă. 
În acest context, Ferran Casas şi Sergiu Bălţătescu, evidenţiază importanţa cercetării 
„Children’s Worlds – International Survey of Children’s Well-Being”3, prima 
cercetare în care au fost colectate date de la copii sub 12 ani şi care contribuie 
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la noi dezbateri pe tema bunăstării subiective a copiilor, inclusiv dintr-o perspectivă 
comparativă şi culturală. De menţionat faptul că Ferran Casas este unul dintre cei 
şase coordonatori ai proiectului, iar Sergiu Bălţătescu este coordonatorul proiectului 
în România. 

În cadrul secţiunii numărul 5, „Bunăstarea subiectivă a copiilor” (Children’s 
Subjective Well-Being)4 au fost prezentate următoarele lucrări Children’s quality 
of life in Romania. Subjective and objective dimensions (Cosmina-Elena Pop), 
Adolescents’ perception on participation and its relevance for their subjective 
well-being: cross cultural comparability in four Latin speaking countries: Brazil, 
Chile, Spain and Romania (Brîndușa Antonia Grigoraș, Ferran Casas, Jaime Alfaro, 
Jorge C. Sarriera, Livia Bedin, David Sirlopu, Sergiu Bălțătescu) Sport and physical 
activity and school children’s subjective well-being in four European countries 
(Sergiu Bălțătescu, Klára Kovács, Ferran Casas, Dagmar Kutsar, Dorota Strózik), 
iar lucrarea Well-being through arts in contemporary school (Loredana Muntean, 
Adina Vesa a fost lucrare distribuită. 

În prezentarea Children’s quality of life in Romania. Subjective and objective 
dimensions, Cosmina Pop (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română) 
şi-a propus să realizeze o imagine de ansamblu asupra calităţii vieţii copiilor, utilizând 
indicatori obiectivi şi subiectivi pentru o serie de domenii ale vieţii, precum familia, 
starea de sănătate, educaţia şi bunăstarea materială. Punctul de plecare pentru această 
lucrare a fost reprezentat de discrepanţele importante între situaţia critică a copiilor 
din România subliniată de diferite cercetări ale organizaţiilor internaţionale şi 
situaţia favorabilă în ceea ce priveşte bunăstarea subiectivă. Lucrarea a încercat să 
pună în evidenţă relaţia dintre dimensiunea subiectivă şi cea obiectivă a calităţii 
vieţii copiilor din România, utilizând date obţinute în cercetarea Children’s Worlds, 
precum şi numeroase date statistice. 

Prezentarea Adolescents’ perception on participation and its relevance for 
their subjective well-being: cross cultural comparability in four Latin speaking 
countries: Brazil, Chile, Spain and Romania a rezultat din efortul de colaborare a 
mai multor autori, provenind din ţări şi de la instituţii diferite: Brîndușa Antonia 
Grigoraș (Universitatea Cluj-Napoca, România), Ferran Casas (Universitatea din 
Girona, Spania), Jaime Alfaro (University din Desarrollo, Chile), Jorge C. Sarriera, 
Livia Bedin (Universitatea Federală Federal Rio Grande do Sul, Brazilia); David 
Sirlopu (Universitatea din Desarrollo, Chile), Sergiu Bălțătescu (Universitatea din 
Oradea, România). Lucrarea şi-a propus să exploreze percepţia adolescenţilor privind 
participarea lor în cadrul familiei, şcolii şi comunităţii, precum şi relaţia acesteia cu 
bunăstarea lor subiectivă, măsurată prin intermediul a mai multor scale psihometrice. 
Analiza a fost realizată pe datele oferite de prima cercetare „Children’s Worlds – 
International Survey of Children’s Well-Being” (cercetarea pilot 2011–2012). 
Lucrarea pune în evidenţă faptul că o percepţie mai ridicată a participării adolescenţilor 
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este strâns corelată cu un nivel mai ridicat de bunăstare subiectivă. Autorii subliniază 
că rezultatele obţinute au relevanţă ridicată pentru drepturile copiilor şi pentru 
implementarea programelor care permit participarea adolescenţilor la decizii privind 
viaţa lor, precum şi pentru îmbunătăţirea politicilor pentru copii şi adolescenţi. 

În lucrarea Sport and physical activity and school children’s subjective 
well-being in four European countries, elaborată de Sergiu Bălțătescu (Universitatea 
din Oradea, România), Klára Kovács (Universitatea din Debrecen, Ungaria), 
Ferran Casas (Universitatea din Girona, Spania), Dagmar Kutsar (Universitatea 
din Tartu, Estonia) şi Dorota Strózik (Universitatea Economică, Poznan), se urmăreşte 
efectul activităţii fizice şi sportive asupra bunăstării subiective copiilor. Autorii 
menţionează o serie de beneficii psihosociale pentru copiii şi adolescenţii care 
practică sport: îmbunătăţirea rezultatelor academice, creşterea stimei de sine, 
reducerea depresiei şi anxietăţii, a tendinţelor suicidale, precum şi creşterea 
satisfacţiei faţă de viaţă, puse în evidenţă în literatură. Autorii şi-au propus să 
testeze relaţia dintre practicarea sportului, activităţilor fizice în cazul copiilor şi 
adolescenţilor din România, Ungaria, Estonia şi Spania, utilizând baza de date a 
cercetării „Children’s Worlds – International Survey of Children’s Well-Being” 
(2013–2014). 

În cadrul lucrării Well-being through arts in contemporary school (lucrare 
distribuită), Loredana Muntean şi Adina Vesa (Universitatea din Oradea) au pus 
în evidenţă rolul artei şi al activităţilor artistice în a creşte starea de bunăstare a 
copiilor în şcoala primară. Cercetarea empirică realizată a fost complexă, 
utilizând în acelaşi timp mai multe metode de cercetare: anchetă (chestionar şi 
interviu), experimentul şi observaţia. Obiectivele cercetării vizează aspectele 
reale care pot contribui la creşterea bunăstării copiilor: evaluarea capacităţii 
elevilor din şcoala primară de a percepe factorii determinanţii ai bunăstării 
subiective, propunerea unor modele noi de activităţi artistice care să permită 
fiecărui elev să-şi creeze un model de autoreglare a stării, precum şi măsurarea 
capacităţii de autoreglare a propriei bunăstări prin intermediul acestui tip de 
activităţi. Rezultatele cercetării au evidenţiat importanţa învăţării încă din 
copilărie a modurilor şi tehnicilor de autoreglare, care funcţionează eficient, în 
funcţie de personalitatea copilului/adultului. Autoarele pledează ca în perioada de 
studiu să fie oferite mai multe abordări ale conţinutului şcolar, iar învăţarea să se 
realizeze într-un mod transdisciplinar, inclusiv prin intermediul activităţilor 
artistice, întrucât acestea sporesc bunăstarea subiectivă. 

Secţiunea dedicată bunăstării subiective a copiilor a fost un prilej de întâlnire 
a cercetătorilor interesaţi şi implicaţi în acest domeniu. În încheiere, pledez pentru 
importanţa cercetării bunăstării subiective a copiilor, întrucât „În abordarea 
bunăstării şi calităţii vieţii copilului, nu trebuie să uităm că, prin definiţie, calitatea 
vieţii include percepţiile, evaluările şi aspiraţiile celor studiaţi, aşadar şi cele ale 
copiilor şi adolescenţilor sunt esenţiale. Cu alte cuvinte, nu trebuie să facem 
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confuzie între bunăstarea copilului şi părerea adulţilor despre aceasta. Ambele sunt 
importante, dar în acelaşi timp, sunt parte a realităţii sociale complexe pe care o 
denumim bunăstarea copilului” (F. Casas, 2011, 564–565). 
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SECŢIUNEA „NEW CHALLENGES  
IN LOCAL DEVELOPMENT”     

ADRIANA NEGUŢ 
CLAUDIA PETRESCU 

Dezvoltarea locală este un proces cu o dinamică complexă, influenţată major 
de schimbările permanente ale mediului socioeconomic în care se desfăşoară. Chiar 
dacă există anumite constante ale intervenţiei în procesele de dezvoltare locală, 
specificitatea acesteia este dată de contextul socioeconomic în care are loc. Mobilizarea 
resurselor comunitare, crearea unor forme de cooperare între actorii locali, creşterea 
capacităţii comunităţilor de a se implica activ în procesul de dezvoltare sunt doar 
câteva dintre provocările majore ale unui astfel de demers. Diversele cercetări în 
acest domeniu permit identificarea unor modele comune de acţiune şi elemente de 
succes care pot sta la baza unor intervenţii generalizate la nivel comunitar. În 
acelaşi timp, obstacolele şi provocările identificate în implementarea diverselor 
tipuri de intervenţii pot constitui „lecţii” care să ghideze viitoarele proiecte de 
dezvoltare locală. 

Secţiunea dedicată Provocărilor în dezvoltarea locală (New Challenges in 
local development) (moderatori Claudia Petrescu şi Adriana Neguţ, ICCV), din 
cadrul Conferinţei Internaţionale Social Sciences and the Contemporary Challenges, 
a reunit un număr de şase comunicări ce s-au centrat pe diverse componente ale 
procesului de dezvoltare locală: soluţii inovatoare la problemele de la nivel local, 
influenţa factorilor socioeconomici şi a cadrului instituţional asupra strategiilor de 
dezvoltare locală, sustenabilitatea iniţiativelor de dezvoltare locală sau organizaţiile 
colective şi rolul acestora în dezvoltarea locală.  

Bazată pe o cercetare de teren realizată de Departamentul de Sociologie şi 
Asistenţă Socială al Universităţii din Oradea în 2015, în colaborare cu primăria Oradea, 
în municipiul Oradea şi zona metropolitană Oradea (Sânmărtin), prezentarea City, 
I’m looking for tourists! Implications of urban image in touristic promotion 
(Raluca Buhaş, Sorana Săveanu, Lucia Ștef, Adrian Hatos) a cuprins o analiză atât 
a reprezentărilor turiştilor, cât şi a celor ale rezidenţilor asupra potenţialului turistic 
al oraşului şi al zonelor limitrofe, conturând totodată şi profilul turiştilor tipici. 
Conform analizei autorilor, turistul de Oradea este mai tânăr şi cu un nivel mai 
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ridicat de educaţie decât turistul de Sânmărtin. Dacă unul dintre motivele principale 
ale călătoriei pentru turistul de Oradea îl reprezintă afacerile, iar oraşul devine 
atractiv prin prisma istoriei şi culturii, turistul din Sânmartin are ca principal 
obiectiv relaxarea şi procedurile medicale din staţiunile cu ape termale. Studiul a 
identificat şi principalele obiective turistice cunoscute de către turişti, precum şi 
principalele puncte tari şi puncte slabe ale oraşului, aşa cum sunt acestea percepute 
de către turişti. Dintre aspectele pozitive, centrul şi clădirile vechi au fost menţionate 
atât de turiştii din Oradea, cât şi de cei din Sânmartin, în timp ce aspectele negative 
cel mai adesea amintite sunt lucrările de renovare din oraş, aglomeraţia şi starea 
drumurilor. Cercetarea a relevat faptul că rezidenţii şi turiştii împărtăşesc o imagine 
comună asupra oraşului, iar locaţiile culturale şi istorice pot reprezenta un brand al 
oraşului. Studiul echipei de la Universitatea din Oradea constituie un important 
punct de pornire în definirea identităţii turistice a oraşului Oradea şi a zonelor 
învecinate, elaborării unei strategii adecvate de promovare, precum şi a uneia de 
dezvoltare a turismului local. 

Comunicarea Nongovernmental sector fighting cancer in Romania (Adela 
Elena Popa, Ionela Vlase, Felicia Morândău) a adus în atenţia participanţilor un 
aspect mai puţin analizat până în prezent din perspectivă sociologică în România, 
plasându-se la intersecţia mai multor domenii: calitatea vieţii în relaţie cu sănătatea, 
servicii sociale, muncă, dezvoltare locală. Analiza se concentrează pe explorarea 
relaţiei dintre cancer şi muncă şi vizează perspectivele angajaţilor diagnosticaţi cu 
cancer, ale medicilor şi angajatorilor asupra întoarcerii la muncă după cancer. Dintre 
stakeholderii implicaţi în procesul de întoarcere la muncă, autoarele acordă o 
atenţie deosebită sectorului neguvernamental (asociaţii şi fundaţii) cu accent pe rolul 
pe care acestea îl au în furnizarea de suport pacienţilor şi în controlul bolii, zonelor 
în care sunt implicate, discrepanţelor teritoriale sub aspectul implicării şi tipurilor de 
suport oferite pentru supravieţuitori. Analiza a evidenţiat o societate civilă dedicată 
acestei problematici încă în stadiu incipient, cu o orientare preponderent spre acordare 
de ajutoare financiare pacienţilor, în detrimentul prevenţiei sau tratamentelor 
paliative, cu o distribuţie teritorială neuniformă, concentrată în jurul marilor centre 
medicale de profil. Prezentarea a adus în atenţie primele date de cercetare ale unui 
demers mult mai complex dedicat acestui domeniu care va fi continuat în anii 
următori. 

Cea de-a treia prezentare, Social economy – between a panacea for social 
exclusion and ephemeral benefits (Adriana Neguţ) a vizat o temă abordată intens în 
ultimii ani, însă a pus accentul pe un aspect mai puţin analizat, dar extrem de 
actual: sustenabilitatea entităţilor de economie socială. Autoarea a subliniat 
necesitatea analizelor privind sustenabilitatea acestor organizaţii, în contextul 
intensificării discursurilor privind rolul economiei sociale în reducerea excluziunii 
sociale şi al amplorii finanţărilor recente dedicate înfiinţării de întreprinderi sociale 
şi creşterii ocupării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Conform analizei 
datelor calitative, reprezentanţii organizaţiilor de economie socială intervievaţi 
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recunosc efectele pozitive ale fondurilor europene asupra economiei sociale, în 
special în termeni de creştere a interesului pentru domeniu şi de conştientizare a 
beneficiilor acesteia. Pe termen lung însă structurile de economie socială se 
confruntă cu provocări importante din punct de vedere financiar, pe fondul unei 
dependenţe ridicate de finanţări nerambursabile, ceea ce se răsfrânge asupra 
capacităţii acestora de a genera impact social şi de a contribui la dezvoltarea locală. 
Totodată, autoarea a semnalat dezavantajele abordării centrate pe indicatori 
cantitativi, promovată în documentele europene, şi a atras atenţia asupra faptului că 
valori mai mari ale indicatorilor nu presupune neapărat atingerea obiectivelor de 
dezvoltare şi nu oferă informaţii privind sustenabilitatea.  

Aspecte privind sustenabilitatea entităţilor de economie socială au fost 
abordare şi de Simona Maria Stănescu în lucrarea Social economy contributons to 
local development: employment of the vulerable ones. Autoarea a semnalat tendinţa 
recentă, datorată, în parte, şi liniilor de finanţare recente, de restrângere a domeniului 
economiei sociale la incluziunea pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile. Lucrarea a analizat reprezentările profesioniştilor din sectorul economiei 
sociale şi ale experţilor în domeniu asupra ocupării grupurilor vulnerabile, contribuind 
la dezbaterile privind protecţia socială a celor vulnerabili versus angajabilitatea 
acestora. Analiza calitativă a datelor culese prin intermediul interviurilor şi focus-
grupurilor derulate în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Sud-Est şi Nord-Est 
cu antreprenori sociali, angajaţi ai organizaţiilor de economie socială şi experţi în 
domeniu, a fost întregită de prezentarea unor exemple de bune practici în economia 
socială.  

Două modele de intervenţie în dezvoltarea locală din România care presupun 
implicarea administraţiei publice locale au fost analizate în comunicarea Intercommunity 
Development Associations (IDA) versus Metropolitan Areas (MA). Measuring 
integrated development (Cosmin Chiriac şi Constantin-Vasile Țoca). Asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară şi Zonele metropolitane sunt principalele forme de cooperare 
ale unităţilor administrative teritoriale prevăzute de legislaţia românească. Ele presupun 
cooperarea unităţilor administrative pentru creşterea calităţii serviciilor publice 
furnizate populaţiei şi dezvoltarea microregiunii pe care acestea o reprezintă. Autorii 
au analizat efectele acestor asocieri ale unităţilor administrative asupra dezvoltării 
lor, din perspectiva unei serii de indicatori socioeconomici, dar ţinând cont şi de 
distribuţia spaţială a acestor organizaţii.  

Dezvoltarea microregională şi modelul LEADER de asociere a actorilor locali 
a fost prezentat în ultima comunicare a secţiunii Micro-regional development. The 
LEADER experience in Romania (Claudia Petrescu). Modelul de intervenţie 
susţinut prin noua abordare a dezvoltării locale a UE – dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii (community led local development) – are o perspectivă 
micro-regională şi pune accent pe mobilizarea resurselor comunitare prin 
susţinerea parteneriatului între actorii locali (publici, privaţi şi non-profit). Această 
abordare a UE se bazează pe experienţa programului LEADER, implementat cu 
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precădere în zonele rurale, care a permis identificarea factorilor de succes, dar şi a 
obstacolelor în derularea unui astfel de parteneriat micro-regional. Filozofia LEADER 
are ca element central cooperarea actorilor şi a comunităţilor dintr-o micro-regiune 
pentru identificarea soluţiilor inovative de rezolvarea a problemelor comunitare. 
Implementarea programului LEADER în România a avut o serie de probleme, care au 
fost analizate în cercetarea care a stat la baza prezentării: existenţa unor parteneriate 
formale între actorii locali concretizate în parteneriate instituţionale ineficiente, 
disfuncţionalităţi în aplicarea programului la nivelul autorităţilor publice, care nu 
au permis realizarea proiectelor de cooperare între comunităţile locale şi finanţarea 
inovării sociale, birocratizarea excesivă a intervenţiei, lipsa unei abordări multisectoriale 
şi integrate. Toate acestea au avut ca efect principal o implementare defectuoasă a 
principiilor LEADER şi o dezvoltare locală incompletă a comunităţilor unde a fost 
realizată intervenţia. 

Toate cele şase comunicări prezentate din cele nouă înscrise iniţial au analizat 
diverse aspecte ale procesului de dezvoltare locală (implicarea actorilor locali, forme 
de asociere şi cooperare între comunităţile locale, rolul organizaţiilor de economie 
socială în procesul de dezvoltare locală, sustenabilitatea unor astfel de organizaţii, 
mobilizarea resurselor comunitare etc.), reuşind să identifice provocările unor 
astfel de demersuri, dar şi elemente de succes care pot fi replicate. 

 



RECENZII 

IOAN MĂRGINEAN, MARIAN VASILE, (COORD.), 
Dicţionar de calitatea vieţii, Editura Academiei Române, 2015 

Volumul, apărut la Editura Academiei Române, în anul 2015, este scris de un colectiv de 
cercetători ai Institului de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV). Autorii fac parte dintr-un colectiv de 
cercetare specializat în domeniul analizei calităţii vieţii. 

Pe lângă definirea unor concepte, volumul prezintă teorii, metodologii şi practici de cercetare 
în domeniul calităţii vieţii, această abordare integrativă facilitând înţelegerea conceptelor prezentate. 

Deşi dintre cei aproape 200 de termeni ai dicţionarului, doar 20 conţin în denumire sintagma 
„Calitatea Vieţii”, caracterul multiparadigmatic şi multidimensional al conceptului de calitatea vieţii 
generează o relaţie complexă cu aspecte diverse ale condiţiilor şi relaţiilor sociale, explicitate, la 
rândul lor, în volum, din perspectiva acestei relaţii. 

Pe de o parte, conceptul este prezentat atât din perspectiva indicatorilor obiectivi, cât şi din cea 
a indicatorilor subiectivi ce ilustrează calitatea percepută a vieţii, în general, precum şi satisfacţia față 
de diverse aspecte particulare ale vieţii. 

Pe de altă parte, perspectiva generală ce prezintă Calitatea vieţii în România este completată cu 
cea focalizată pe anumite grupuri, precum calitatea vieţii vârstei a treia. 

Între dimensiunile adresate se regăsesc cele ce caracterizează condiţiile de viaţă, precum şi 
relaţiile sociale, la nivel individual, familial, comunitar şi social. 

Regăsim, explicitate în termeni distincţi ai acestui dicţionar dimmensiuni ale calităţii vieţii, 
precum: locuire, mediu, ocupare, viaţa de muncă, calitatea vieţii sociale – viaţa de familie, viaţa în 
comunitate, viaţa în societate, calitatea mediului politic, abordate, atât din perspectiva unor indicatori 
obiectivi, cât şi din cea a indicatorilor subiectivi, de percepţie. 

Bine reprezentate în dicţionar sunt şi concepte precum sărăcia, abordat din perspectivă 
multidimensională, explicitarea conţinutului termenului fiind completată cu cea a aspectelor ce ţin de 
metodologia şi indicatorii utilizaţi pentru măsurarea sărăciei.  

Pe lângă astfel de concepte, devenite clasice prin importanţa acordată de o literatură ştiinţifică 
în care sunt foarte bine reprezentate, Dicţionarul propune şi termeni noi şi mai puţin forjaţi, precum 
cei de prosperitate precară, prosperitate digitală, precum şi termeni relativ recent adaptaţi domeniului 
social, precum cel de rezilienţă.  

Cartea prezentată aici este una densă, prezentând informaţii din domenii şi perspective diferite, 
toate analizele fiind însă subsumate paradigmei calităţii vieţii. Lucrarea poate fi utilă studenţilor, 
precum şi specialiştilor în domenii diverse ale şţiinţelor sociale, sociologilor şi asistenţilor sociali, și 
bineînțeles, specialiștilor din alte domenii academice, conexe sau nu, interesați în studierea calității 
vieții. 

Completitudinea şi actualitatea informaţiilor prezentate, calitatea şi claritatea argumentaţiei, 
reprezintă premise favorabile pentru ca această carte să fie citită cu plăcere şi de către nespecialiştii 
interesaţi de înţelegerea paradigmei calităţii vieţii şi care pot găsi în acest dicţionar reperele necesare 
unui asemenea demers cognitiv.  

 
Mihnea Preotesi 

 
CALITATEA VIEŢII, XXVII, nr. 2, 2016, p. 183 



AUTORII  NUMĂRULUI  1/2016 

Iuliana PRECUPEȚU 
Cercetător ştiinţific, gr. I, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 

Ioan MĂRGINEAN  
Cercetător ştiinţific, gr. I, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 

Georgiana Virginia BONEA 
Cercetător ştiinţific, ICCV, Academia Română, 
Bucureşti. 
 

Zhanbolat KOSHERBAYEV 
PhD, Philosophy Department, Al-Farabi Kazakh 
National University, Kazakhstan. 
 

Aliya MOMBEK 
PhD, Associate Professor, Department of Musical 
Education, Abai Kazakh National Pedagogical 
University, Kazakhstan. 
 

Gulnar KUZHAGULOVA 
PhD, Associate Professor, Department of Theory 
and Methodology of Cultural-Mass Work, Al-Farabi 
Kazakh National University, Kazakhstan. 
 

Nasipkhanym KAMALOVA 
PhD, Professor, Associate Professor, Department of 
Cultural-Recreational and Social Work, M. Auezov 
South Kazakhstan State University, Kazakhstan. 
 

Gulzhikhan NURYSHEVA 
PhD, Professor, Philosophy Department, Al-Farabi 
Kazakh National University, Kazakhstan. 
 
 

Viacheslav REMIZOV 
PhD, Professor, Department of Cultural Studies, 
Moscow State Art and Cultural University, Moscow 
Region, Russian Federation. 
 

Ruxanda ILIESCU 
Bioinginer medical, dr., Agenţia Naţională Antidrog, 
Bucureşti. 
 

Milica GEORGESCU 
Dr., Agenţia Naţională Antidrog, Bucureşti. 
 

Marian VASILE 
Conf. univ. dr., Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială, Universitatea București; cercetător 
ştiinţific, gr. III, dr., ICCV, Academia Română, 
Bucureşti. 
 

Cosmina-Elena POP  
Cercetător ştiinţific, gr. III, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 

Adriana NEGUȚ 
Cercetător ştiinţific, gr. III, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 

Claudia PETRESCU 
Cercetător ştiinţific, gr. III, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 

Mihnea PREOTESI 
Cercetător ştiinţific, gr. III, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 

 

 


