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STUDII 

CALITATEA VIEȚII 

FAMILIE, ŞCOALĂ ŞI SUCCES ŞCOLAR  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ROMÂNESC⎢ 

SEBASTIAN ŢOC 

ceastă lucrare utilizează date obţinute din testările internaţionale 
PISA pentru a analiza factori explicativi pentru performanţa 
şcolară a elevilor de 15 ani din România. Studiul aduce o 

contribuţie în dezbaterea din sociologia educaţiei referitoare la rolul resurselor 
familiale comparativ cu cele şcolare în determinarea rezultatelor educaţionale. 
Rezultatele analizei de regresie lineară sugerează că cei mai importanţi factori 
care influenţează rezultatele la testări sunt statusul ocupaţional şi capitalul 
cultural al părinţilor. Dintre factorii ce ţin de şcoală, calitatea resurselor 
educaţionale din şcoală, măsurate prin percepţia directorilor cu privire la 
existenţa unui deficit al materialelor de instrucţie, echipamente de laborator, 
computere, softuri şi internet, materiale din bibliotecă. Analiza confirmă ipoteza 
conform căreia rezultatele educaţionale sunt influenţate mai degrabă de factori 
familiali decât de factori şcolari. Acest lucru este important în contextul încercării 
reducerii inegalităţilor de acces şi participare la educaţie în România. Până în 
prezent s-au depus eforturi pentru îmbunătăţirea resurselor şcolare (în special de 
infrastructură şi capital uman). Articolul sugerează o schimbare de strategie în 
privinţa distribuţiei resurselor pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie ce ar 
necesita luarea în considerare a factorilor exteriori şcolilor. 

Cuvinte-cheie: mediu familial de provenienţă, resurse şcolare, performanţă 
şcolară, evaluarea PISA, inegalităţi educaţionale. 

Multe dintre studiile cu privire la educaţie pornesc de la asumpţia că aceasta 
reprezintă un determinant pentru bunăstarea socială (Apple şi alţii, 2010; Hallinan, 
2001; Sadovnik, 2007; Saha, 2008; Wagenaar, 2007). Educaţia joacă un rol central 
în economiile dezvoltate, în crearea de oportunităţi pentru obţinerea unor locuri de 
muncă dezirabile1. Una dintre teoriile importante, care a ghidat inclusiv politicile 
educaţionale din România, a fost cea care atestă importanţa resurselor şcolii pentru 
obţinerea succesului şcolar. Ceea ce a devenit dezirabil pentru sistemul de învăţământ 
românesc în ultimii 25 de ani a fost reformarea acestuia astfel încât să se poată 
oferi egalitate de oportunitate în termeni de resurse ale şcolii pentru toţi elevii. 
                                   

Adresa de contact a autorului: Sebastian Țoc, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
sebastian.toc@politice.ro. 

1 Dezirabil poate însemna locuri bine plătite, status social şi/sau satisfacţie per ansamblu faţă 
de ceea ce oamenii fac la locul de muncă.  
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Astfel, unul dintre obiectivele majore ale sistemului de învăţământ românesc a fost acela 
de a spori cantitatea şi calitatea resurselor şcolii prin acţiuni destinate îmbunătăţirii 
infrastructurii materiale a şcolilor şi prin subcontractarea unor instituţii care să 
ofere cursuri cu obiectivul de a îmbunătăţi abilităţile pedagogice ale profesorilor. 
Din acest punct de vedere, este importantă înţelegerea rolului resurselor şcolare 
pentru determinarea rezultatelor educaţionale într-o ţară postsocialistă afectată de 
procesul de dezindustrializare şi globalizare, în care sistemul de învăţământ a suferit 
transformări structurale şi ideologice faţă de perioada comunistă. De asemenea, 
odată cu schimbarea structurii societăţii în perioada postsocialistă în care s-au 
intensificat inegalităţile economice şi sociale, a devenit importantă înţelegerea rolului 
sistemului de învăţământ românesc în crearea de şanse de reuşită în viaţă tuturor 
elevilor, indiferent de categoria socială de provenienţă. În acelaşi timp, studiile 
empirice realizate în ţările occidentale au ajuns la rezultate care sugerează existenţa 
unui efect important al resurselor familiale asupra performanţei şcolare. 

În prima parte a acestui articol analizez dezbaterile din studiile empirice 
cantitative cu privire la importanţa resurselor familiale şi a celor şcolare în 
determinarea succesului şcolar, urmând ca în a doua parte să realizez o analiză 
empirică, folosind date secundare din testarea trienală internaţională PISA (Programme 
for International Student Assessment) pentru a explora care este rolul resurselor 
şcolare, respectiv cele familiale, asupra rezultatelor obţinute la teste de matematică, 
citire şi ştiinţe.  

DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

Succes şcolar 
Succesul şcolar este un concept foarte des folosit în literatura de specialitate 

din sociologia educaţiei, în special în studiile cantitative. Cele mai întâlnite situaţii 
sunt cele în care scopul analizei este acela de a determina care sunt factorii care 
influenţează succesul şcolar, însă se regăsesc şi situaţii în care performanţele 
şcolare sunt utilizate ca factor explicativ pentru accesul în învăţământul universitar, 
sau dobândirea unui anumit statut social. Din punct de vedere convenţional, a avea 
succes şcolar se referă la dobândirea unor competenţe specifice unui anumit nivel 
educaţional (York şi alţii, 2015). Acest lucru nu înseamnă însă că succesul şcolar 
nu poate fi definit şi altfel, de exemplu prin atingerea unui anumit nivel educaţional, 
sau obţinerea unui loc de muncă care conferă un statut social important.  

Într-o metaanaliză care a avut ca scop inventarierea înţelesurilor oferite 
conceptului de succes şcolar în literatura de specialitate din sociologia educaţiei, 
este sugerat faptul că există mai multe dimensiuni care sunt de obicei luate în 
considerare, însă rareori în acelaşi studiu (York şi alţii, 2015). Acestea sunt: 
rezultatele şcolare obţinute, cel mai des măsurate prin notele obţinute sau prin 
media generală anuală; succesul în carieră, măsurat prin statutul ocupaţional dobândit, 
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salariul obţinut sau satisfacţia cu locul de muncă; obţinerea unor competenţe, 
măsurate prin scale standardizate; îndeplinirea obiectivelor învăţării, măsurate prin 
rezultatele evaluării unui curs sau prin alte testări standardizate; ratele de absolvire 
la diferite niveluri, sau ratele de părăsire ale sistemului; iar ca factori mai degrabă 
contextuali: satisfacţia cu mediul şcolar, măsurată de prin scale standardizate 
(York şi alţii, 2015: 5–9). Aceste dimensiuni sunt însă interconectate, de multe ori 
asumându-se că rezultatele şcolare sunt echivalentul succesului şcolar pentru că 
determină şanse mari de reuşită în viaţă într-o societate stratificată inclusiv din 
punct de vedere educaţional. De asemenea, în domeniul stratificării şi mobilităţii 
sociale intra- sau inter-generaţionale, succesul este adesea definit prin atingerea 
unui anumit nivel educaţional, sau prin atingerea unui nivel ocupaţional definit 
operaţional prin scale standardizate care includ şi componenta educaţională.  

Mediu familial de provenienţă 
În dezbaterile privind factorii care determină succesul şcolar, explicaţia 

conform căreia mediul familial de provenienţă reprezintă unul dintre determinanţii 
principali este folosită ca parte a cunoaşterii general acceptate, în special în ţările 
occidentale. De obicei, este de aşteptat să existe o relaţie pozitivă între cele două. 
Cu alte cuvinte, elevii care provin dintr-un mediu social avantajat şi care sunt 
plasaţi într-o poziţie superioară în structura ierarhică a unei societăţi determinată de 
accesul şi controlul unor resurse valorizate într-o societate2, au o probabilitate mai 
ridicată de a avea succes şcolar, comparativ cu cei plasaţi în poziţii inferioare într-o 
schemă de stratificare socială. Mediul familial de provenienţă este un concept 
folosit în studiile cantitative în care sunt incluse acele aspecte care sunt considerate 
relevante pentru definirea caracteristicilor unui individ ce ocupă o poziţie în structura 
socială. Câteva exemple de astfel de variabile sunt: venitul, ocupaţia, nivelul 
educaţional, posesiunile familiale, structura familiei, mediul de rezidenţă, religia, 
migraţia (Brese şi Mirazchiyski, 2013: 28–37). Însă cele mai des utilizate sunt cele 
care vizează statutul socioeconomic al indivizilor, care este compus din variabilele 
precum: educaţie, venit şi ocupaţie. De asemenea, structura familiei, resursele 
educaţionale pe care familia le poate pune la dispoziţie propriilor copii, precum şi 
avantajele legate de formele de capital cultural şi social existente în familie au fost 
utilizate frecvent pentru a defini operaţional mediul familial de provenienţă (Brese 
şi Mirazchiyski, 2013; Roscigno şi Ainsworth-Darnell, 1999).  

Plecând de la o analiză a relevanţei teoretice şi a utilizării lor în cercetările 
empirice din educaţie, Brese şi Mirazchiyski (2013: 28–37) sintetizează care este 
logica pentru care aspectele mai sus menţionate pot fi incluse în definirea conceptului 
de mediu familial de provenienţă. Venitul/averea este o variabilă importantă întrucât 
se asumă că părinţii care au posibilităţi materiale pot să asigure propriilor copii 
                                   

2 Dacă ne referim la societăţile capitaliste contemporane, în această categorie pot fi încadrate 
aspecte precum: avere, status, putere. 
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condiţii potrivite de învăţare. De asemenea, nivelul veniturilor este adesea corelat cu 
mediul de rezidenţă, fiind probabilă concentrarea în anumite zone a unor indivizi cu 
aceleaşi caracteristici economice. Acest lucru creşte posibilitatea ca într-o şcoală să 
fie copii asemănători din punct de vedere al veniturilor părinţilor. Ocupaţia poate fi 
considerată un indicator care poate sugera nivelul veniturilor unui individ, dar şi 
prestigiul care îi este asociat într-o societate. Există mai multe tipuri de operaţionalizări 
ale ocupaţiei, fie în funcţie de prestigiu, de clasă sau de statut socioeconomic. Nivelul 
educaţional este o altă variabilă importantă pentru că reprezintă o formă instituţionalizată 
de capital cultural, dar şi pentru că practicile educaţionale ale părinţiilor cu un nivel 
ridicat al studiilor se apropie mai mult de practicile din sistemul de învăţământ (de la 
practicile prin care părinţii îşi educă copiii, până la mediul de învăţare de acasă 
în care aceştia se socializează). Bunurile aflate în posesia familiei reprezintă de 
asemenea un indicator adecvat, întrucât sunt considerate aspecte reprezentative fie 
pentru bunăstare materială, fie pentru existenţa unor resurse educaţionale (care pot fi 
considerate o formă de capital cultural). Aceste caracteristici se intersectează, putând 
fi considerate rezultatul tipului de educaţie pe care indivizii l-au dobândit şi al 
veniturilor/averii pe care o deţin. 

Testări internaţionale precum PISA au avut ca obiectiv realizarea unor scale care 
să includă cele mai importante dimensiuni ale conceptului de mediu familial de 
provenienţă. Unul dintre cele mai cunoscute indexuri este cel al „statusului economic, 
social şi cultural” (SESC), care a urmărit includerea atât a unor informaţii privind 
educaţia şi ocupaţia părinţilor, precum şi mai multe tipuri de bunuri aflate în posesia 
familiei care ar putea indica nivelul capitalului economic şi cultural (Brese şi 
Mirazchiyski, 2013: 41). Acest index poate fi considerat echivalentul mediului familial 
de provenienţă întrucât conţine variabile cel mai des testate în studiile empirice.  

Concluziile din literatura de specialitate cu privire la rolul important al 
mediului familial de origine asupra performanţei şcolare au rezultat în urma comparării 
indicatorilor descrişi mai sus cu indicatori care măsoară resursele şcolii. Plecând de 
la ideea potrivit căreia sistemul de învăţământ ar trebui să se bazeze şi să promoveze 
principiile egalităţii de şanse, şcolile ar trebui să aibă un impact asupra performanţei 
şcolare, independent de mediul familial de provenienţă. Resursele şcolare au fost 
măsurate prin indicatori care urmăreau calitatea infrastructurii şcolare (clădiri, terenuri, 
sistem de iluminat şi încălzire, săli de clasă, laboratoare şi echipamente de lucru, 
materiale didactice şi mai recent acces la internet şi softuri educaţionale) şi calitatea 
profesorilor (precum lipsa profesorilor calificaţi la anumite discipline). 

În acest articol analizez care dintre indicatorii care compun mediul familial 
de provenienţă au un efect asupra rezultatelor obţinute la testările PISA de elevii cu 
vârsta de 15 ani care sunt înscrişi la licee din România. De asemenea, analizez 
comparativ rolul indicatorilor ce ţin de mediul familial de provenienţă şi a celor 
care pot fi consideraţi resurse ale şcolii pentru a determina în ce măsură sistemul de 
învăţământ românesc are un impact asupra performanţelor şcolare, independent de 
factorii familiali şi implicit asupra şanselor de reuşită în viaţă. 
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STUDII CANTITATIVE CU PRIVIRE LA RELAŢIA DINTRE ŞCOALĂ,  
FAMILIE ŞI SUCCES ŞCOLAR 

Ideea potrivit căreia resursele şcolii reprezintă un factor explicativ pentru 
performanţele şcolare ale elevilor a devenit una dintre temele foarte des dezbătute în 
literatura de specialitate din sociologie, economie şi ştiinţele educaţiei. Conceptul 
central în jurul căruia are loc această dezbatere este cel de egalitate de oportunitate, 
existând accepţiunea conform căreia şcolile oferă egalitate de oportunitate dacă oferă 
aceleaşi resurse educaţionale tuturor elevilor. Cu alte cuvinte, pentru a oferi egalitate 
de oportunitate, o instituţie educaţională trebuie să îndeplinească anumite standarde, de 
unde rezultă necesitatea îmbunătăţirii aspectelor ce pot fi considerate resurse ale şcolii. 
Studii precum cele desfăşurate de Coleman şi alţii (1966) sau Jencks şi alţii (1972) au 
fost replicate în diferite contexte şi au dat naştere dezbaterii privind importanţa 
resurselor familiale, respectiv a celor şcolare pentru dobândirea performanţei şcolare. 
Argumentele acestora indicau că resursele şi facilităţile şcolare, curriculumul sau 
calitatea profesorilor nu influenţează succesul şcolar al elevilor caucazieni din Statele 
Unite ale Americii, mediul familial de provenienţă şi comunitatea în care elevii locuiesc 
fiind predictorii cei mai importanţi pentru obţinerea rezultatelor educaţionale. În aceeaşi 
perioadă a fost publicat studiul de referinţă în domeniul mobilităţii sociale realizat de 
Blau şi Duncan (1967) în care se argumentează, în opoziţie cu Raportul Coleman, că 
există o legătură slabă între statutul economic al părinţilor şi cel al copiilor după ce 
aceştia devin adulţi3, prin urmare se argumenta existenţa unor procese de mobilitate 
socială inter-generaţională ascendentă4. Aşadar, autorii asumă că educaţia reprezintă 
un determinant important pentru reuşita în viaţă, nefiind influenţată de mediul familial 
de provenienţă.  

Aceste două studii au avut un impact major asupra cercetărilor ulterioare cu 
privire la relaţia de determinare a mediul familial de provenienţă asupra succesului 
şcolar şi indirect asupra dobândirii statutului social. Într-o încercare de clasificare a 
studiilor care au folosit conceptul de egalitate de oportunitate Hallinan (1988: 251) 
distinge în literatura de specialitate între studii care folosesc accepţiunea egalităţii de 
oportunitate în termeni de acces la resurse educaţionale şi cele care folosesc ideea de 
egalitate de oportunitate în termeni de rezultate ale elevilor. Prima perspectivă 
consideră că ar trebui asigurat accesul către oportunităţi egale de a concura tuturor 
persoanelor, independent de factori ce ţin de mediul familial sau de variabile precum 
                                   

3 Cele două studii sunt în opoziţie întrucât Coleman şi alţii (1966) sugerează faptul că rezultatele 
educaţionale, fie că este vorba despre performanţa şcolară, fie că este vorba despre absolvirea unor 
nivele de studiu, sunt direct proporţionale cu dobândirea statutului socioeconomic după ce indivizii 
devin adulţi. Rezultatele educaţionale sunt la rândul lor determinate în mare măsură de caracteristicile 
mediului familial de provenienţă, prin urmare în această accepţiune, statutul părinţilor determină într-
o măsură importantă statutul copiilor. 

4 Trecerea dintr-o clasă socială căreia i se atribuie o anumită importanţă, în funcţie de tipul de 
societate, în altă clasă socială ce i se atribuie o importanţă sporită. 



 SEBASTIAN ȚOC 6 194 

gen, etnie, sau rasă. Cea de-a doua perspectivă pleacă de la analiza relaţiei dintre 
educaţie şi poziţia indivizilor în sistemul de stratificare, considerând că o competiţie 
corectă nu e foarte probabilă. O întrebare relevantă pentru cercetătorii din tradiţia 
egalităţii în rezultate este: „cum poate educaţia să modifice sau să schimbe aceste 
resurse care produc inegalitate, astfel încât să se producă o distribuţie mai egală în 
rezultate precum: succesul şcolar, aspiraţiile educaţionale sau calificările obţinute şi pe 
termen lung: statutul socioeconomic sau venitul?” (Hallinan 1988: 251). Cele mai 
multe studii empirice realizate până la finalul anilor ’90 au sugerat că există cazuri în 
care şcolile au un efect asupra şanselor individuale de succes în măsura în care reuşesc 
să ofere acces egal la învăţare (Hallinan, 1988: 257–258). Acest lucru este improbabil 
însă, întrucât mediul familial de provenienţă şi diferenţele între şcoli în ceea ce priveşte 
resursele, filosofia, compoziţia socială a elevilor sau practicile pedagogice, au avut 
constant un efect important asupra performanţei elevilor (Hallinan, 1988: 258). 

În majoritatea ţărilor occidentale este acceptată mai degrabă teza conform căreia 
mediul familial de provenienţă este mai important decât resursele şcolii, în prezicerea 
succesului şcolar. De asemenea, s-a discutat despre persistenţa inegalităţilor educaţionale. 
În volumul coordonat de Shavit şi Blossfeld (1993) datele sugerează că în 13 ţări 
industrializate mediul de provenienţă al elevilor a determinat constant rezultatele 
educaţionale, în decursul secolului al XX-lea. Studiul a fost replicat în diferite ţări, în 
unele cazuri fiind confirmate rezultatele (Irlanda), însă în cele mai multe cazuri ele au 
fost infirmate, cu alte cuvinte, rezultatele şcolare s-au egalizat în timp (Franţa, 
Germania, Italia, SUA) (Breen şi alţii, 2009: 1476–1477). Un exemplu de astfel de 
studiu este cel realizat de Breen şi alţii (2009), care indică faptul că dezavantajele de 
clasă socială în educaţie au devenit mai mici, cel puţin în ţări precum Suedia, Olanda, 
Marea Britanie, Germania şi Franţa. Însă chiar dacă efectul asupra succesului şcolar 
este mai mic decât în trecut, acest lucru nu înseamnă că nu continuă să influenţeze 
major traiectoriile educaţionale ale elevilor, existând inclusiv strategii de combatere a 
acestora prin politici şi programe educaţionale (Ross, 2009).  

Dacă studiile empirice din ţările dezvoltate argumentau că şcolile nu au un 
efect foarte puternic asupra succesului şcolar, în ţările sărace sau în curs de dezvoltare 
s-a pus problema dacă relaţia statistică este asemănătoare. Heyneman şi Loxeley 
(1983) au propus ideea conform căreia, în ţările care au niveluri mici ale veniturilor, 
resursele şcolare şi în special calitatea şcolii pot avea un rol mai important comparativ 
cu mediul familial de provenienţă în generarea de oportunităţi educaţionale. Ideea 
acestora a fost susţinută şi mai recent de Buchmann şi Hannum (2001: 82–86), care 
au descoperit că, în ţările în curs de dezvoltare, mediul familial de provenienţă joacă 
un rol mai puţin important comparativ cu cel al şcolilor în obţinerea performanţei 
şcolare ale elevilor. De asemenea, Gamoran şi Long (2006: 10–15) afirmă, bazându-se 
pe rezultate din câteva metaanalize, că resursele şcolilor precum: infrastructura, 
experienţa profesorilor, numărul de elevi dintr-o clasă sau din şcoală, accesul la texte 
şi manuale, reprezintă un determinant pentru obţinerea succesului şcolar, în mod 
deosebit în ţările sărace, independent de mediul familial de provenienţă al elevilor. 
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Rivkin, Hanushek şi Kain (2005) recunosc că există câţiva factori şcolari care ar 
trebui luaţi în considerare pentru că pot avea un efect important asupra rezultatelor 
educaţionale. Printre aceştia pot fi enumeraţi: calitatea profesorilor şi a instruirii, 
numărul de elevi dintr-o clasă şi succesul şcolar al colegilor.  

Nu există însă un consens cu privire la teza conform căreia, în ţările sărace sau 
în curs de dezvoltare, şcolile au un efect mai puternic asupra succesului şcolar, fiind 
considerat important şi rolul mediului familial de provenienţă. Hanushek şi Luque 
(2003: 10–15) ilustrează, prin folosirea datelor din testările TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study), că la nivel internaţional cel mai 
important factor explicativ pentru performanţa şcolară în toate ţările, indiferent dacă 
sunt sărace sau bogate, este background-ul familial, existând o legătură puternică 
între resursele familiale şi rezultatele la testele de matematică şi ştiinţe. Cu alte 
cuvinte, elevii care au mai mult de 25 de cărţi acasă, computer, birou, dicţionar, ai 
căror părinţi au cel puţin educaţie liceală, au o şansă mare să obţină scoruri mari la 
testele de matematică şi ştiinţe. De asemenea, în urma replicării studiului lui 
Heyneman şi Loxeley (1983), în anul 1994, s-a argumentat că nu există diferenţe 
semnificative între ţările sărace şi cele bogate cu privire la influenţa resurselor 
şcolare asupra succesului şcolar al elevilor (Baker, Goesling şi Letendre, 2002). 
Rezultatele au sugerat că mediul familial de provenienţă are aproximativ acelaşi efect 
asupra performanţei şcolare la nivel naţional, indiferent de nivelul venitului ţării 
respective. De asemenea, în urma unei meta-analize în care au fost incluse studii care 
testează relaţia dintre statutul socioeconomic şi performanţa şcolară, publicate între 
1990 şi 2000, se recomandă ca, în general, mediul familial de provenienţă al elevilor 
să fie luat în considerare în toate studiile ce urmăresc performanţa şcolară, fiind în 
continuare unul dintre cei mai importanţi predictori, chiar dacă intensitatea este 
diferită în funcţie de modalitatea de măsurare (Sirin, 2005). Metaanalize mai recente 
în care au fost incluse studii realizate între 2000 şi 2013 sugerează că implicarea 
părinţilor în activităţi asociate cu şcoala are un efect pozitiv moderat asupra 
performanţei şcolare, la toate nivelurile de învăţământ (Castro şi alţii, 2015). 

Începând cu anul 2000, OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică) a dezvoltat instrumente care să permită compararea la nivel internaţional 
a sistemelor de învăţământ. Printre cele mai cunoscute sunt testările PISA, care au 
testat competenţele de citire/scriere, matematică şi ştiinţe cu scopul de a compara 
sistemele mai multor ţări. Studii similare sunt PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study), care testează competenţele de citire şi TIMSS, care testează 
competenţele în matematică şi ştiinţe. Există mai multe studii care folosesc date 
obţinute din testările PISA, acestea fiind utile pentru a prezice rezultatele la teste ale 
elevilor. De exemplu, Mahuteau şi Mavromaras (2013) arată, utilizând date PISA şi 
LSAY (Longitudinal Survey of Australian Youth) pentru cazul Australiei, că scorurile 
PISA, în combinaţie cu indicatori ce măsoară statutul socioeconomic al elevilor, sunt 
asociate cu probabilitatea de abandon şcolar în jurul vârstei de 15–18 ani. Astfel, cu 
cât elevii sunt mai dezavantajaţi din punct de vedere socioeconomic, cu atât obţin 
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scoruri mai mici la testările PISA şi au probabilitatea mai mare să abandoneze 
sistemul de învăţământ înainte de finalizarea învăţământului secundar. Acest lucru 
este asociat în final cu scăderea şanselor de a obţine un statut socioeconomic ridicat, 
mai târziu în viaţă (Mahuteau şi Mavromaras, 2013). Au fost analizaţi şi care factori 
contribuie la îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor proveniţi din medii 
sociale defavorizate. De exemplu, OECD (2011) a propus strategii de intervenţie 
pentru ca elevii proveniţi din medii familiale dezavantajate, care statistic au o 
probabilitate mică de a obţine rezultate educaţionale bune, să reuşească să micşoreze 
diferenţele faţă de elevii care provin din medii familiale avantajate, în diferite ţări din 
OECD. Printre factori se numără (OECD, 2011: 67–78):  

• participarea la mai multe cursuri de ştiinţe are un efect mai puternic asupra 
rezultatelor pentru elevii din medii sociale defavorizate, comparativ cu cei din 
medii favorizate. Prin urmare, orele de ştiinţe sunt importante în vederea diminuării 
diferenţelor;  

• atitudinea faţă de învăţare. Elevii care sunt motivaţi să înveţe, încrezători 
în forţele proprii şi care dedică mai mult timp pregătirii pentru şcoală au şanse mai 
mari să obţină performanţe şcolare mai bune decât cei din care nu au această 
atitudine. Cu toate acestea, aceşti factori sunt mai importanţi pentru performanţa 
şcolară a elevilor avantajaţi, comparativ cu cei dezavantajaţi. Aşadar, există riscul 
ca punerea accentului pe această componentă să crească diferenţele de performanţă 
şcolară între elevi proveniţi din medii familiale avantajate şi dezavantajate. Astfel, 
în cazul acestor factori este recomandată intervenţia mai degrabă asupra elevilor 
proveniţi din medii defavorizate; 

• regândirea rolului şcolii în motivarea elevilor e mai importantă decât 
caracteristici ale şcolii precum: tipul de şcoală (publică sau privată), concurenţa cu 
alte şcoli pentru elevi, existenţa unor criterii de admitere la şcoală, sau existenţa 
unor resurse educaţionale, care nu au un rol important în obţinerea scorurilor la 
testările PISA. 

Gamoran şi Long (2006: 11) consideră că datele din testările internaţionale se 
bazează pe aprecierea subiectivă a profesorilor cu privire la resursele şcolare. 
Aprecierile subiective sunt greu de comparat în context internaţional, prin urmare, 
e dificil de afirmat în ce măsură resursele şcolii chiar au un efect asupra rezultatelor 
la teste. O altă problemă asociată tuturor studiilor din acest domeniu este legată de 
încercarea de a discuta la modul general despre importanţa mediului familial de 
provenienţă sau despre rolul resurselor şcolare în determinarea anumitor rezultate 
educaţionale, deşi accentul în ultimii ani a s-a fost pus pe analiza relaţiei dintre 
resursele şcolare şi rezultatele educaţionale în ţările în curs de dezvoltare. Din acest 
punct de vedere, sunt sugestive rezultatele metaanalizei realizată de Glewwe şi alţii 
(2011), care iau în considerare 79 de studii realizate în ţările în curs de dezvoltare 
şi care concluzionează că, cel puţin la nivelul politicilor, ar trebui să se renunţe la 
accentul pus pe caracteristicile şcolii şi profesorilor, ca urmare a unei lipsei unei 
consistenţe a rezultatelor care să susţină această idee. Aşadar, o soluţie ar fi 
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concentrarea pe studii care iau în considerare caracteristicile sistemelor de 
învăţământ naţionale şi chiar caracteristicile unor şcoli particulare şi elevilor din 
acele şcoli.  

Cu toate că aceste teste internaţionale au fost criticate pentru că se bazează pe 
percepţiile subiective ale profesorilor, părinţilor şi elevilor, precum şi pentru faptul că 
elevii nu tratează serios aceste teste, întrucât evaluarea nu este explicit individuală 
(elevii nu înţeleg foarte clar pentru ce dau aceste teste), ele pot oferi o imagine 
importantă cu privire la relaţia dintre mediul familial de provenienţă al elevilor şi 
rezultatele la testele de matematică, ştiinţe şi citire. Mai mult, critica conform căreia 
aceste teste nu sunt tratate cu seriozitate s-ar putea transforma într-un avantaj întrucât 
măsoară nivelul real al competenţelor transmise de şcoală, spre deosebire de testele 
naţionale care măsoară mai degrabă gradul de pregătire al individual al elevilor pentru 
aceste testări.  

ROLUL ŞCOLII ŞI FAMILIEI ÎN DETERMINAREA  
SUCCESULUI ŞCOLAR ÎN ROMÂNIA 

În ţări foste comuniste, precum România, Ungaria sau Slovacia, Iannelli 
(2003) sugerează că există o relaţie puternică de asociere între mediul familial de 
provenienţă şi rezultatele educaţionale măsurate prin şansele de a absolvi diferite 
nivele de educaţie. Chiar şi cu măsurători ale conceptelor bazate pe percepţii 
subiectiv, Ivan şi Cristei (2011) arată că în ţările din sud-estul Europei, inclusiv 
România, există o corelaţie între aşteptările părinţilor privind nivelul de educaţie 
care va fi atins de proprii copii şi percepţia acestora cu privire la realizările şcolare 
ale propriilor copii. De asemenea, participarea la şedinţele cu părinţii sau oferirea 
de sprijin în efectuarea temelor pentru acasă nu au avut un impact semnificativ 
asupra realizărilor şcolare ale elevilor aşa cum sunt ele percepute de părinţi (Ivan şi 
Cristei, 2011). Nu în ultimul rând, în cele 7 ţări incluse în analiză resursele 
familiale influenţează semnificativ performanţa şcolară. Variabilele care au avut un 
efect semnificativ din punct de vedere statistic au fost: nivelul de educaţie al 
mamei, numărul de cărţi din bibliotecă (indicator al capitalului cultural), resursele 
financiare ale familiei şi aşteptările părinţilor cu privire la nivelul de educaţie care 
va fi atins de propriul copil (de exemplu, performanţa şcolară este semnificativ mai 
mare dacă părinţii cred că propriul copil va urma studii superioare, comparativ cu 
cei care cred că propriul copil se va opri după finalizarea liceului (Ivan şi Cristei, 
2011). Analize realizate pe date reprezentative pentru elevii de clasa a XII-a 
colectate în anul 2009, sugerează că elevii de liceu din România care au tatăl cu 
studii superioare şi care apreciază că sunt sprijiniţi financiar de părinţi, au o 
probabilitate mai mare să se plaseze în grupul elevilor care au obţinut media 
generală peste 9 în anul anterior (Ţoc, 2013). De asemenea, în România se pot 
observa diferenţe între elevi în privinţa abilităţilor de citire măsurate în urma 
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aplicării testărilor PIRLS, pentru anul 2011, în special în funcţie de resursele 
familiale5 pe care le au la dispoziţie, dar şi de obiceiurile de citire ale părinţilor 
(Ţoc şi Gheba, 2015). Cei care au proiectat testul au asumat că rezultatele la testele 
de citire au un impact semnificativ asupra bunăstării economice viitoare, precum şi 
asupra participării active în societate (Mullis şi alţii 2012: 1). Rezultatele testului 
PIRLS, aplicat elevilor de clasa a IV-a, sunt raportate pe o scală de la 0 la 1000, 
însă elevii obţin în general scoruri care variază între 300 şi 700. De exemplu, media 
scorurilor pentru cazul României este 502, iar cea mai ridicată medie a fost 571, 
obţinută de elevii din Hong Kong. În cazul specific al României se pot observa 
diferenţe majore între scorurile medii obţinute de elevii care au puţine resurse 
familiale (444), unele resurse familiale (527,2) şi multe resurse familiale (592,3). 
Aşadar, în România, încă din şcoala primară, apar inegalităţi în privinţa aptitudinilor 
de citire ale elevilor, o competenţă esenţială în parcursul educaţional al elevilor în 
şcoala generală şi liceu care e mai uşor de egalizat în primii ani de şcoală (a se vedea 
Figura 1). 

Figura 1 

Media scorului la testul de citire în funcţie de numărul resurselor familiale 

Sursa: Ţoc şi Gheba, 2015: 88. 
 
Încercând să analizeze fenomenul dintr-o altă perspectivă, Neagu (2011: 1–2) 

consideră că şcoala nu are puterea de a modifica factorii exteriori şcolii, prin urmare 
ar trebui acordată mai multă atenţie factorilor ce ţin de şcoală, astfel încât sistemul de 
învăţământ românesc să ofere egalitate de şanse definită nu numai prin prisma 
accesibilităţii la toate nivelurile, ci şi din punctul de vedere al calităţii educaţiei 
primite în şcoli diferite. Neagu pleacă de la premisa că factori precum: pregătirea 
corpului profesoral, modernizarea infrastructurii materiale a şcolilor, înfiinţarea de 
programe extracurriculare şi de sprijin educaţional, colaborarea dintre şcoală şi familie, 
                                   

5 Au fost incluşi mai mulţi indicatori pentru a construi index-ul resurselor familiale precum: 
mediul de rezidenţă, venitul, educaţia şi ocupaţia părinţilor, condiţii de învăţare (precum propria cameră, 
computer şi conexiune la internet, acces la cărţi etc.), implicarea părinţilor în activităţi de învăţare şi 
pregătire pentru şcoală, sau percepţia acestora privind importanţa educaţiei instituţionalizate pentru 
reuşita în viaţă a propriilor copii. 
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reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, fac ca unele şcoli să ofere educaţie de 
calitate, iar altele nu, cu alte cuvinte, aceşti factori au un impact semnificativ asupra 
performanţelor elevilor. Utilizând o metodologie calitativă, autoarea analizează 
impactul unor programe desfăşurate în câteva şcoli asupra performanţelor elevilor, 
concluzionând că uneori factorii şcolari pot adânci dezavantajele ce ţin de mediul de 
provenienţă. Programa încărcată, una dintre problemele foarte des menţionate în 
studiile cu privire la problemele sistemului de învăţământ, indiferent dacă respondenţii 
sunt profesori, elevi, sau părinţi, dezavantajează mai mult pe cei care provin dintr-un 
mediu familial dezavantajat întrucât nu au condiţiile care să le permită să continue 
învăţarea de la şcoală prin teme pentru acasă, meditaţii particulare, sau activităţi 
extracurriculare. Acestui aspect i se adaugă şi factorul cadre didactice care în şcolile 
considerate „mai puţin bune” nu sunt la fel de bine pregătite, eventual chiar 
dezinteresate, prin faptul că nu îşi doresc să predea în şcoli defavorizate, dar o fac din 
lipsa unor alte opţiuni, sau pentru perioade determinate scurte, fluctuante. De 
asemenea, Neagu confirmă ideea conform căreia în România există şcoli cu foarte 
mulţi elevi care provin predominant din medii defavorizate, „şcolile care reprezintă 
pentru orice elev ultima opţiune”, la care se adaugă aşteptările şi aspiraţiile foarte 
scăzute ale părinţilor, profesorilor şi chiar elevilor, lucru care duce la scăderea 
performanţelor educaţionale. Hatos (2008) analizează de asemenea diferenţele între 
şcoli prin prisma compoziţiei sociale pe care şcolile sau clasele de elevi le au. Cu alte 
cuvinte, Hatos (2008) discută despre un proces de segregare destul de substanţial 
între şcoli mai ales în învăţământul secundar unde există mecanisme de selecţie 
precum examenele de capacitate/testările naţionale, sau chiar examenele de admitere 
la liceu. Analizând liceele din oraşul Oradea, acesta concluzionează că există o 
relaţie direct proporţională între tipul de liceu şi compoziţia socială a acestuia, dar 
mai ales între clasele „bune” sau „slabe” ale aceluiaşi liceu şi compoziţia socială a 
acestuia. Liceele care au elevi proveniţi din medii sociale avantajate tind să aibă 
rezultate şcolare mai bune, măsurate prin notele acordate de profesori (Hatos, 2008).  

Aşadar, în cazul României, au fost realizate puţine analize statistice care să 
poată oferi informaţii cu privire la factorii care influenţează performanţa şcolară. 
Chiar dacă nu există un consens cu privirea la intensitatea relaţiei, a modalităţii de 
măsurare şi a rezultatelor obţinute, ne putem aştepta ca indiferent de caracteristicile 
ţării, mediul familial de provenienţă să conteze mai mult decât resursele şcolare în 
determinarea performanţei şcolare în România, mai ales în contextul puternicei 
polarizări sociale şi a inegalităţilor în creştere. 

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞI DATELE UTILIZATE 

În această secţiune voi analiza rezultatele obţinute la testele de matematică, 
ştiinţe şi citire, date din chestionarele aplicate elevilor cu scopul de a colecta informaţii 
privind mediul familial de provenienţă şi caracteristicile individuale ale elevilor şi 



 SEBASTIAN ȚOC 12 200 

date rezultate din chestionarele aplicate directorilor despre caracteristicile şcolii, 
sau despre politici şi practici din cadrul şcolii. Pentru a testa relaţia dintre variabilele 
menţionate am realizat analize de regresie lineară folosind baza de date de la testele 
PISA, din anul 2012, pentru cazul României. PISA este o testare trienală, care se 
realizează la nivel internaţional şi care măsoară competenţele la matematică, ştiinţe 
şi citire pentru elevii în vârstă de 15 ani. Scopul central al PISA este acela de a 
compara performanţele obţinute de fiecare ţară şi de a constitui o bază pentru 
politici publice sau reforme educaţionale menite să îmbunătăţească calitatea sistemului 
de învăţământ. Accentul a fost pus pe dimensiunea practică a lucrurilor învăţate la 
şcoală, urmărindu-se acele cunoştinţe şi abilităţi despre care se consideră că sunt 
necesare în viaţa cotidiană (OECD, 2014a: 22). Sigur, aceste date ar trebui înţelese 
în contextul în care ele nu sunt reprezentative pentru tot sistemul de învăţământ, ci 
pentru elevii de 15 ani care au rămas în sistemul de învăţământ până la acea dată, 
care nu au repetat vreun an de şcoală şi care au fost eligibili pentru evaluarea PISA 
(de Carvalho şi alţii, 2012: 5). 

Baza de date conţine 5 074 de observaţii provenite din răspunsurile oferite de 
elevi cu vârsta de 15 ani, proveniţi din 176 şcoli din România. Rezultatele raportate 
iau în considerare numai rezultatele obţinute la matematică. Au fost testate aceleaşi 
modele şi pentru testele la ştiinţe şi citire, iar rezultatele au fost similare, aşadar, 
concluziile referitoare la performanţa şcolară măsurată prin scorurile obţinute la 
testele de matematică sunt cu aproximaţie aceleaşi, chiar dacă măsurăm performanţa 
şcolară prin scorurile obţinute la citire sau ştiinţe. Scorul mediu obţinut de elevii 
români la matematică a fost de 445, fiind un scor mic raportat la scorul obţinut de 
elevii din Shanghai care au obţinut cel mai bun scor mediu 613, dar şi faţă de ţările 
din OECD care au obţinut o medie de 494 la testele care măsoară competenţele de 
matematică (OECD, 2014b: 5). Cu alte cuvinte, elevii români se plasează, în 
medie, puţin mai sus de nivelul 2, dintr-un total de 6 nivele în ceea ce priveşte 
competenţele la matematică. La acest nivel, elevii pot interpreta situaţii în contexte 
care cer inferenţe directe precum: calcule de bază, formule, convenţii de a rezolva 
probleme, interpretarea rezultatelor (OECD, 2014b: 61, 68).  

Unul dintre aspectele specifice ale testărilor PISA este construirea unor 
indexuri prin însumarea mai multor variabile care din punct de vedere teoretic 
măsoară acelaşi lucru şi care respectă pragul statistic de consistenţă internă, 
măsurată prin indicele Crombach α, de minimum 0,7 (OECD, 2014a: 305–360). 
Unul dintre indexurile construite pentru a testa rolul mediului familial de provenienţă 
în determinarea unor rezultate educaţionale este indexul statusului economic, 
social şi cultural6 (SESC). Acest index este compus prin însumarea a alte 3 indexuri: 
cel al posesiunilor familiale (clasificat în 4 categorii: una care măsoară bunăstarea 
familiei, una care include posesiunile culturale, una ce include bunurile materiale 
                                   

6 Logica acestuia este aceea conform căreia statutul socio-economic este în general văzut ca un 
compus din educaţie, statut ocupaţional şi venit. 
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avute în proprietatea familiei şi ultima categorie care vizează aspecte ce au fost 
considerate resurse educaţionale şi se regăsesc în familiile elevilor), indexul celui 
mai important status al părinţilor şi indexul celui mai înalt nivel de educaţie al 
părinţilor (a se vedea Tabelul nr. 1) (OECD, 2014a: 305–360).  

Am testat diferite modele relevante din punct de vedere teoretic pentru 
determinarea performanţei şcolare. Scopul central a fost acela de a descoperi modelele 
care sunt atât puternice în a prezice performanţa şcolară, cât şi simple în termeni de 
număr de variabile incluse. Machin şi McNally (2011) arată că există o relaţie 
pozitivă şi semnificativă statistic în toate ţările incluse în PISA 2009 între indexul 
SESC, care este considerat un indicator al mediului familial de provenienţă şi 
rezultatele obţinute la teste, demonstrând astfel că independent de particularităţile 
sistemelor educaţionale şi diferenţele între ele, SESC are un efect important.  

Tabelul nr. 1 

Compoziţia indexului statusului economic, social şi cultural (SESC) 

Indexul posesiunilor 
familiale 

– Index al bunurilor materiale deţinute în familie: 
autoturism, televizor, computer, cameră pentru 
copil, conexiune la internet etc.; 
– Index al bunurilor culturale deţinute acasă: 
literatură, poezie, artă; 
– Index al resurselor educaţionale deţinute acasă: 
birou de studiu, un loc liniştit de studiu, un 
computer care poate fi folosit pentru şcoală, 
manuale, cărţi de specialitate, dicţionar; 
– Numărul de cărţi din bibliotecă. 

Indexul celui mai important 
status al părinţilor 

Codarea răspunsurilor deschise conform indexului 
internaţional al statusului socioeconomic şi 
ocupaţional (ISCO) 

Indexul 
statusului 

economic, social 
şi cultural 

(SESC) 

Indexul celui mai înalt nivel 
de educaţie al părinţilor 

Cel mai ridicat nivel de educaţie al părinţilor, 
exprimat în ani de şcoală 

Sursa: OECD, 2014a: 306–319. 
 
De asemenea, în urma completării chestionarelor de către directori/directoare, 

a fost construit indexul resurselor şcolare. Acesta este compus prin însumarea  
a alte 3 indexuri: indexul care măsoară lipsa profesorilor calificaţi în şcoală (construit 
din variabile care măsoară percepţia directorilor cu privire la lipsa profesorilor 
calificaţi în şcoală), indexul care măsoară calitatea infrastructurii fizice (construit 
din variabile care măsoară percepţia directorilor cu privire la existenţa unor probleme 
ce ţin de clădire, clase, teren, sisteme de iluminare, încălzire şi răcire) şi indexul 
care măsoară calitatea resurselor educaţionale (construit din itemi ce măsoară 
percepţia directorilor cu privire la existenţa unui deficit al materialelor de instrucţie, 
echipamente de laborator, computere, softuri şi internet, materiale din bibliotecă) 
(a se vedea Tabelul nr. 2). 
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Tabelul nr. 2 

Compoziţia indexului resurselor şcolare 

Indexul calităţii 
infrastructurii fizice 

Aprecierea directorului şcolii cu privire la: 
– Deficitul sau insuficienţa clădirilor şi terenurilor; 
– Deficitul sau insuficienţa sistemelor de încălzire/ răcire 
şi iluminare; 
– Deficitul sau insuficienţa spaţiilor pentru instrucţie 
(ex.: clase). 

Indexul calităţii 
resurselor şcolare 

educaţionale 

Aprecierea directorului şcolii cu privire la: 
– Deficitul sau insuficienţa echipamentelor din laboratoarele 
de ştiinţe; 
– Deficitul sau insuficienţa materialelor de instrucţie 
(ex.: manuale); 
– Deficitul sau insuficienţa computerelor pentru instrucţie; 
– Lipsa sau insuficienţa conexiunii la internet; 
– Deficitul sau insuficienţa softurilor pe computer pentru 
instruire; 
– Deficitul sau insuficienţa materialelor din bibliotecă. 

Indexul 
resurselor 

şcolare 

Indexul lipsei 
profesorilor calificaţi 

în şcoală 

Aprecierea directorului şcolii cu privire la: 
– Lipsa profesorilor de ştiinţă calificaţi; 
– Lipsa profesorilor de matematică calificaţi; 
– Lipsa profesorilor de limba română calificaţi; 
– Lipsa profesorilor calificaţi la celelalte discipline. 

Sursa: OECD, 2014a: 343–349. 

ANALIZA DATELOR 

Pentru a testa care este rolul resurselor şcolare şi al mediului familial de 
provenienţă asupra performanţei şcolare am realizat analize de regresie lineară pas 
cu pas (stepwise regression analysis), toate variabilele nivel de măsurare numeric. 
În Tabelul nr. 3 sunt prezentate valorile descriptive pe care le au indexurile derivate 
din chestionarul aplicat elevilor şi rezultatele obţinute la testele de matematică, citire 
şi ştiinţe. Media scorurilor obţinute de elevii români este mult sub media ţărilor 
OECD (care e 494 la matematică, 496 la citire şi 501 la ştiinţe) (OECD, 2014b: 19). 
Comparativ cu alte ţări postsocialiste, elevii români au obţinut scoruri mai bune 
numai faţă de elevii bulgari la matematică şi citire însă mai slabe la ştiinţe7. În toate 
celelalte ţări, inclusiv Serbia şi Rusia, scorurile la toate cele 3 discipline sunt mai 
ridicate, aşadar elevii din sistemul de învăţământ românesc au abilităţi mai reduse 
de a aplica cunoştinţe şi de a extrapola din ce au învăţat, comparativ cu elevii altor 
ţări.  
                                   

7 Media la testul de matematică în Bulgaria este de 439, la citire de 436, iar la ştiinţe 446 
(OECD, 2014b: 19). 
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Tabelul nr. 3 

Statistică descriptivă – indexuri derivate din chestionarul aplicat elevilor şi scorurile la teste 

 N Minimum Maximum Medie Abatere 
standard 

Scorul la matematică 5 074 208,9 770,5 445 80,3 
Scorul la ştiinţe 5 074 183,7 756 439 78,6 
Scorul la citire 5 074 16,8 737,9 438 89,9 
Indexul statusului economic, social şi cultural 
(SESC) 5 055 –5,7 2,5 –0,5 0,9 

Cel mai important status ocupaţional al părinţilor 4 589 11 89 43,2 21,5 
Posesiuni familiale 5 066 –6,3 4 –0,6 1 
Cel mai ridicat nivel de educaţie al părinţilor în 
ani 5 048 3 16 13,6 2,3 

Bunuri culturale deţinute în familie 4 977 –1,5 1,3 0,4 0,9 
Bunuri materiale deţinute în familie 5 064 –4,75 3 –0,9 1 
Resurse educaţionale deţinute în familie 5 038 –3,9 1,1 0,003 1 

 
Într-o primă etapă am analizat relaţia dintre statusul economic, social şi cultural 

(SESC) şi scorurile obţinute la matematică pentru cazul României. În Tabelul nr. 4 
sunt prezentate rezultatele regresiei lineare, unde se poate observa un efect destul de 
important şi semnificativ din punct de vedere statistic. Variabila dependentă este 
scorul plauzibil la matematică8, iar variabila independentă este indexul statusului 
economic, social şi cultural. Se poate observa că prin creşterea unui punct pe scala 
indexului SESC, creşte scorul la matematică cu 37 de puncte (a se vedea coeficientul 
B). Relaţia este destul de importantă având în vedere valorile pe care indexul le poate 
lua (minimum este –5,66, iar maximum este 2,46). Aşadar putem spune că mediul 
familial de provenienţă, operaţionalizat prin folosirea unor indicatori ce măsoară 
statusul economic, social şi cultural, a afectat într-o măsură importantă rezultatele la 
testele care măsoară competenţele de matematică, iar în cazul testelor de citire şi 
ştiinţe rezultatele sunt similare. Coeficientul R² indică cât de mult din variabilitatea 
totală a variabilei dependentă (scorul la matematică) în jurul mediei poate fi explicată 
de variaţia variabilei independente (SESC). Astfel modelul explică 19% din 
variabilitatea totală în jurul mediei a scorului obţinut de elevi la matematică.  

 
Tabelul nr. 4 

Sumarul analizei de regresie lineară (variabila dependentă: scorul la matematică) 

 B Eroare Std. β t R2 
Constant 463,4 1,1  408,7 
SESC 37,4 1 0,43** 34,2 

0,19 

* p < .05. ** p < .01. 
                                   

8 Valorile plauzibile sunt o reprezentare a intervalului în care se încadrează abilităţile pe care 
un elev le poate avea, cu alte cuvinte nu sunt estimate direct abilităţile elevilor ci probabilitatea 
distribuţiei abilităţii unui elev.  
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Având în vedere că cele 3 indexuri care alcătuiesc SESC au fost incluse din 
considerente teoretice, am ales testez efectele individuale ale celor 3 indexuri 
asupra rezultatelor la testele de matematică, citire şi ştiinţe. Cel mai ridicat nivel de 
educaţie al părinţilor a fost măsurat prin numărul total de ani petrecuţi în şcoală. 
Indexul celei mai importante ocupaţii a părinţilor a fost obţinut din utilizarea 
întrebărilor deschise care ulterior au fost codificate în 4 coduri ISCO (OECD, 
2014a: 55). Ulterior a fost codificat folosindu-se de metodologia indexului internaţional 
al statusului socioeconomic şi ocupaţional (Ganzeboom, 2010). Indexul posesiunilor 
familiale este construit din mai multe indexuri: indexul bunurilor deţinute în familie 
(autoturism, televizor, computer, dormitor pentru copii etc.), indexul posesiunilor 
culturale (literatură, poezie, artă) şi indexul resurselor educaţionale deţinute acasă 
de elev. 

Rezultatele regresiei multivariate arată că pentru fiecare unitate care creşte pe 
scala celui mai important status ocupaţional al părinţilor, este aşteptată o creştere 
cu 1,2 puncte în distribuţia scorurilor la matematică, ţinând constante toate celelalte 
variabile. De asemenea, pentru fiecare punct al distribuţiei posesiunilor familiale, 
este aşteptată o creştere cu 16,5 puncte în distribuţia scorurilor la matematică. Nu 
există o dependenţă lineară şi semnificativă statistic a mediei scorurilor obţinute la 
matematică faţă de indexul celui mai ridicat nivel de educaţie al părinţilor. Aşadar, 
educaţia părinţilor, măsurată în numărul de ani de educaţie, nu a avut un efect 
semnificativ din punct de vedere statistic asupra scorurilor obţinute la matematică, 
acest lucru fiind valabil şi în cazul scorurilor obţinute la testele de citire, iar în 
cazul rezultatelor obţinute la ştiinţă efectul a fost semnificativ, însă foarte mic. 
Astfel, puterea explicativă a indexului care măsoară statusul economic, social şi 
cultural este dată numai de două dintre componente. Indexul celui mai important 
status ocupaţional al părinţilor are cel mai puternic efect asupra performanţelor 
obţinute la teste, posesiunile familiale plasându-se pe locul al doilea (a se vedea 
Tabelul nr. 5). 

 
Tabelul nr. 5 

Sumarul analizei de regresie lineară (variabila dependentă: scorul la matematică) 

 B Eroare Std. β t R2 
Constant 400,8 7,5  53,4 
Cel mai ridicat status ocupaţional al părinţilor 1,2 0,06 0,36** 21,1 
Posesiuni familiale 16,5 1,2 0,2** 13,6 
Cel mai ridicat nivel de educaţie al părinţilor 0,4 0,6 0,01 0,7 

0,21 

* p < .05. ** p < .01. 
 
Aşadar, dacă luăm în considerare datele PISA, pentru cazul României numărul 

de ani de şcolaritate nu are un efect direct asupra rezultatelor şcolare. Studii anterioare 
pentru cazul României sugerează că diferenţele sunt semnificative mai ales între 
grupul elevilor care are părinţi cu şcoală postliceală sau studii universitare şi grupul 
celor cu părinţi care au absolvit maximum studii liceale (Ivan, 2009; Ţoc, 2013). 
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De altfel, dacă luăm în considerare cel mai înalt nivel educaţional atins de părinţi, 
diferenţele între mediile obţinute la testele de matematică între grupuri sunt destul 
de ridicate. Elevii care au cel puţin un părinte cu studii universitare au o probabilitate 
mai mare să aibă scoruri mai ridicate decât cei care nu au niciun părinte cu studii 
superioare, sau decât elevii care au cel puţin un părinte cu liceu sau şcoală 
postliceală (a se vedea Figura 2).  

 
Figura 2 

Media scorului la testul de matematică în funcţie de tipul de educaţie finalizat de părinţi 

 
 
Aşadar, nivelul de educaţie atins de cel puţin unul dintre părinţi este important 

în prezicerea rezultatelor şcolare. De asemenea, este important de menţionat că 
educaţia părinţilor, măsurată în anii de şcolaritate, influenţează statutul ocupaţional 
dobândit, aşadar, educaţia chiar şi măsurată prin numărul de ani de şcoală are un 
efect indirect asupra rezultatelor la matematică (a se vedea Tabelul nr. 6). Acest 
lucru este explicat de faptul că scala statusului ocupaţional este construită ţinându-se 
cont de nivelul competenţelor şi calificărilor obţinute în sistemul educaţional.  

 
Tabelul nr. 6 

Sumarul analizei de regresie lineară care determină statusul ocupaţional al părinţilor 

 B Eroare Std. β t R2 
Constant –14,8 1,8  –7,9 
Cel mai ridicat nivel educaţional al părinţilor 4,2 0,1 0,42** 31,3 

0,18 

* p < .05. ** p < .01. 
 
Pentru că nu are un efect semnificativ din punct de vedere statistic, am decis 

excluderea din analiza de regresie a indexului care măsoară cel mai ridicat nivel de 
educaţie al părinţilor, măsurat prin numărul de ani finalizaţi în învăţământ, iar 
modelul, deşi mai simplu, păstrează aceeaşi putere explicativă. 

Având în vedere că indexul posesiunilor familiale a fost la rândul său compus 
din alte 3 indexuri care conţin mai multe variabile, în următoarea etapă am analizat 
care dintre cele 3 au un impact mai important. Separarea lor este importantă, întrucât 
tipurile de bunuri deţinute pot avea semnificaţii diferite. De exemplu, elevii care 
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deţin în familie bunuri care pot fi considerate o formă de capital cultural, pot fi 
asociaţi cu reprezentanţii unei elite culturale care e avantajată de practicile şi valorile 
promovate de sistemul de învăţământ şi de profesori (Bourdieu şi Passeron, 1977; 
DiMaggio, 1982; Jung-Sook şi Bowen, 2006). De asemenea, există dovezi empirice 
potrivit cărora resursele educaţionale din familie9 şi bunurile materiale deţinute de 
părinţi pot fi un factor explicativ important pentru performanţele elevilor10 (Teachman, 
1987; Marks şi alţii 2006; Ţoc şi Gheba 2015).  

Rezultatele analizei de regresie arată că indexul bunurilor materiale deţinute 
în familie care ia în considerare posesiuni precum: autoturism, televizor, computer, 
cameră pentru copil, conexiune la internet etc., nu are un efect semnificativ din 
punct de vedere statistic asupra performanţei obţinute la matematică (a se vedea 
Tabelul nr. 7). Aşadar, acest index care măsoară bunăstarea economică a familiei, 
măsurată prin deţinerea de bunuri materiale influenţează puţin rezultatele obţinute 
la teste. Cu alte cuvinte, nu bunurile în sine determină succesul şcolar, efectul direct 
asupra rezultatelor la teste fiind mai degrabă al ocupaţiei părinţilor. Celelalte două 
tipuri de bunuri au un efect direct, cel mai important fiind al bunurilor culturale. 

 
Tabelul nr. 7 

Sumarul analizei de regresie lineară (variabila dependentă: scorul la matematică) 

 B Eroare Std. β T R2 
Cel mai important status ocupaţional al părinţilor 1,2 0,05 0,35** 23,2 
Bunuri culturale deţinute în familie 15,5 1,4 0,17** 10,9 
Bunuri materiale deţinute în familie  1,3 1,3 0,01 1 
Resurse educaţionale deţinute în familie 8,3 1,3 0,1** 6,5 

0,22 

* p < .05. ** p < .01. 
 
Astfel, putem spune că puterea explicativă a indexului care măsoară statusul 

economic, social şi cultural este dată de numai o parte a indicatori care îl compun. 
Statusul ocupaţional al părinţilor are cel mai important efect, urmat de bunurile 
culturale deţinute în familie şi de resursele educaţionale deţinute acasă. Cel mai ridicat 
nivel de şcolaritate măsurat prin numărul de ani petrecuţi în şcoală nu are un efect 
direct, semnificativ din punct de vedere statistic, asupra rezultatelor obţinute la 
matematică, ci mai degrabă indirect prin efectul pe care educaţia îl are asupra statusului 
ocupaţional al părinţilor, asupra bunurilor culturale deţinute în familie şi resurselor 
educaţionale deţinute în familie. Există totuşi diferenţe importante între scorul mediu 
atins de elevii ai căror părinţi au studii universitare, comparativ cu cei care nu au.  
                                   

9 Există situaţii în care aceste resurse au fost considerate forme de capital cultural (Jung-Sook 
şi Bowen, 2006; Teachman, 1987). 

10 Resursele educaţionale deţinute acasă urmăresc dacă elevii au un birou de studiu, un loc 
liniştit de studiu, un computer care poate fi folosit pentru şcoală, manuale, cărţi de specialitate, 
dicţionar; Bunurile materiale ale familiei sunt considerate aspecte precum: autoturism, televizor, 
computer, cameră pentru copil, conexiune la internet etc. 
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În ceea ce priveşte tipurile de bunuri, există o corelaţie importantă între bunurile 
culturale şi resursele educaţionale deţinute acasă (r = 0,49; p < 0,01). Deşi indexul 
posesiunilor culturale este construit din numai 3 itemi: deţinerea acasă de literatură 
clasică, cărţi de poezie şi opere de artă, acesta are un efect mai important comparativ 
cu indexul resurselor educaţionale de acasă, compus din indici precum: deţinerea unui 
birou pentru studiu, a unei camere liniştite pentru învăţare, a unui computer care poate 
fi folosit pentru activităţile legate de şcoală, a unor softuri educaţionale sau cărţi care 
pot ajuta la activităţile legate de şcoală, precum cărţi tehnice de specialitate sau 
dicţionare. Cu alte cuvinte, capitalul cultural al părinţilor în sensul lui Bourdieu şi 
Passeron (1977) şi operaţionalizat în studii cantitative de DiMaggio (1982) are un 
efect puternic asupra performanţelor şcolare. Acest lucru este explicat de Bourdieu 
(1977 în DiMaggio, 1982: 190) prin faptul că „profesorii comunică mai uşor cu elevi 
care participă în culturile statusului de elită, le acordă mai multă atenţie şi asistenţă 
specială, îi percep ca fiind mai inteligenţi sau înzestraţi comparativ cu cei care nu au 
capital cultural”. Resursele educaţionale, la fel şi bunurile materiale deţinute acasă au 
mai degrabă un efect mediat de statutul ocupaţional al părinţilor. De asemenea, 
educaţia are de asemenea un rol important de mediere în relaţia dintre capitalul 
cultural şi rezultatele şcolare, existând o corelaţie pozitivă între educaţia părinţilor 
măsurată prin numărul de ani petrecuţi în sistemul educaţional şi bunurile culturale 
deţinute în familie. În Figura 3 este prezentată relaţia dintre indexurile care 
influenţează performanţa şcolară a elevilor, măsurată prin rezultatele la testările PISA, 
fără a include în model şi variabilele ce ţin de resursele şcolare. 

 
Figura 3 

Relaţia dintre variabilele care măsoară mediul familial de provenienţă al elevilor 
şi performanţa şcolară a acestora 

 
 
Pentru parcimonia modelului, dar şi pentru că există o corelaţie pozitivă 

puternică între bunurile culturale şi resursele educaţionale, am păstrat numai indexul 
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posesiunilor culturale şi indexul celui mai ridicat status ocupaţional al părinţilor 
întrucât au cel mai important efect direct. Pentru a înţelege însă magnitudinea 
mediului familial de provenienţă al elevilor, măsurat prin cele două indexuri este 
importantă şi introducerea unor indexuri care măsoară resursele şcolilor. Tabelul 
nr. 8 prezintă valorile indexurilor rezultate din chestionarul aplicat directorilor 
şcolilor incluse în studiul PISA.  

 
Tabelul nr. 8 

Statistică descriptivă – indexuri derivate din chestionarul aplicat directorilor de şcoală 

  N Minimum Maximum Medie Abatere standard 
Calitatea infrastructurii fizice 178 –1,5 1,3 0,2 0,7 
Calitatea resurselor educaţionale din 
şcoală  178 –2,7 2 0,2 0,8 

Lipsa profesorilor calificaţi în şcoală 178 1,1 2,9 –0,5 0,7 
 
Într-o primă fază am testat cele trei indexuri care măsoară impactul resurselor 

şcolare asupra performanţei la matematică. Se poate observa că puterea explicativă 
a modelului este mult mai mică, comparativ cu cel anterior (R2 = 0,04). Acesta 
explică numai 4% din variabilitatea totală în jurul mediei a scorului obţinut de elevi 
la matematică. Scorurile negative ale coeficienţilor în cazul calităţii infrastructurii 
fizice şi a lipsei profesorilor calificaţi în şcoală se pot explica prin faptul că scalele nu 
au fost inversate. Astfel, cea mai mare valoare a scalei indică faptul că: directorii 
apreciază că lipsa profesorilor calificaţi sau calitatea infrastructurii fizice afectează 
negativ capacitatea şcolii de a instrui elevii (OECD, 2014a: 347–348). În cazul 
indexului calităţii resurselor educaţionale scala a fost inversată, prin urmare valorile 
pozitive înseamnă că directorii apreciază că resursele educaţionale nu influenţează 
prea mult capacitatea şcolii de a instrui elevii. Deşi toate cele 3 indexuri au un efect 
semnificativ din punct de vedere statistic, efectele individuale sunt destul de mici, 
iar cel mai important este indexul care măsoară calitatea resurselor şcolare 
educaţionale (a se vedea Tabelul nr. 9). 

 

Tabelul nr. 9 

Sumarul analizei de regresie lineară (variabila dependentă: scorul la matematică) 

Index B Eroare Std. β t R2 
Calitatea infrastructurii fizice –11,1 1,9   –0,1** –5,8 
Calitatea resurselor educaţionale din şcoală    21,2 1,7   0,21** 12,6 
Lipsa profesorilor calificaţi în şcoală –12,5 1,5 –0,11** –8,1 

0,04 

* p < .05. ** p < .01. 
 
În momentul în care au fost introduse în analiză şi cele două indexuri care 

măsoară mediul familial de provenienţă, puterea explicativă a întregului modelul 
nu este fundamental diferită de modelul în care nu au fost incluse resursele şcolare. 
Dintre cele trei indexuri care măsoară resursele şcolii, cel care măsoară calitatea 
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resurselor educaţionale are cel mai important rol. Efectul celorlalte două indexuri 
care măsoară infrastructura fizică şi lipsa profesorilor calificaţi în şcoală este unul 
mic (a se vedea Tabelul nr. 10).  

 
Tabelul nr. 10 

Sumarul analizei de regresie lineară (variabila dependentă: scorul la matematică) 

Index B Eroare Std. β t R2 
Cel mai important status ocupaţional al părinţilor 1,2 0,05 0,33** 24,4 
Bunuri culturale deţinute în familie 19,5 1,2 0,21** 15,3 
Calitatea infrastructurii fizice –8,2 1,8 –0,07** –4,6 
Calitatea resurselor educaţionale din şcoală 14,2 1,6 0,15** 9 

0,23 

Lipsa profesorilor calificaţi în şcoală –6 1,4 –0,05** –4,2  
* p < .05. ** p < .01. 

 
Ţinând cont de criteriul parcimoniei, consider că un model cu 3 variabile 

independente ar putea fi relevant pentru cazul României. Cel mai important factor care 
explică performanţa şcolară este statutul ocupaţional al părinţilor, urmat de capitalul 
cultural al familiei şi de calitatea resurselor şcolare educaţionale. Acest model explică 
aproximativ 20% din variabilitatea rezultatelor şcolare în jurul mediei. Acest procent se 
păstrează şi dacă schimbăm variabila dependentă, scorurile obţinute la testele de ştiinţă 
şi citire fiind de asemenea determinate de cele 3 indexuri, iar efectele individuale 
păstrează aceeaşi ordine. Aceste rezultate confirmă ipoteza conform căreia e mai puţin 
probabil ca şcoala să producă schimbare socială şi că e posibil să discutăm în termenii 
unei reproduceri sociale şi culturale a claselor sociale, factorii cei mai importanţi în 
acest proces fiind statutul lor ocupaţional şi de deţinerea unor bunuri culturale.  

 
Figura 4 

Determinanţi ai performanţei şcolare 
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Este important de subliniat faptul că cele 3 indexuri au un efect asupra 
scorurilor obţinute la testarea PISA care reprezintă o evaluare a competenţelor de 
bază, considerate a fi necesare în societatea actuală. Un aspect important este că 
elevii sunt în clasa a IX-a, adică la liceu. Prin urmare, rezultatele sunt reprezentative 
pentru grupul elevilor care au continuat în sistemul de învăţământ. Dacă asumăm 
că mediul familial de provenienţă are un efect şi înainte de admiterea la liceu 
asupra performanţei şcolare, măsurată inclusiv prin supravieţuirea elevilor în 
sistem, atunci putem concluziona că în urma realizării selecţiei de la gimnaziu către 
liceu, au fost eliminaţi elevii care au părinţi cu un statut ocupaţional sau capital 
cultural scăzut. Aşadar, este foarte probabil ca mediul familial de provenienţă să 
aibă un efect şi mai puternic înainte de admiterea la liceu, când încă nu s-a realizat 
o selecţie. Mai mult, faptul că testările PISA nu reprezintă o evaluare individuală a 
fiecărui elev, ci o evaluare a performanţei sistemului de învăţământ ca întreg, a 
determinat cel mai probabil o mobilizare scăzută a elevilor în vederea obţinerii 
unor scoruri ridicate. Mediul familial de provenienţă s-ar putea să aibă un efect şi 
mai substanţial la examenele care determină selecţia în diverse trepte din învăţământ, 
unde posibilitatea investiţiilor în meditaţii particulare sau în cursuri extracurriculare 
poate conferi avantaje semnificative anumitor elevi.  

CONCLUZII 

Ideea conform căreia rezultatele şcolare şi obţinerea unui anumit nivel 
educaţional sunt influenţate de mediul familial de provenienţă este o problemă 
ignorată în majoritatea politicilor educaţionale din România. Acest lucru are loc 
pentru că s-a considerat că instituţia şcolii oferă din punct de vedere formal egalitate 
de şanse şi ulterior aplică mecanisme generale de ascensiune în sistem pe bază de 
abilităţi, talent şi efort. Este important însă ca şcolile să se întrebe ce alţi factori în 
afară de cei individuali pot avea un efect asupra performanţelor şcolare şi ascensiunii 
educaţionale a elevilor şi mai ales, ce rol ar trebui să îşi asume instituţiile educaţionale 
pentru a oferi tuturor elevilor şanse egale de a obţine performanţă şcolară. Chiar dacă 
pare la simţul comun că mediul social şi familial au un efect asupra performanţei 
obţinute în şcoală, instituţiile de învăţământ din România nu par să considere acest 
aspect ca fiind împotriva ideii de asigurare a egalităţii de şanse. Problema elevilor 
proveniţi din medii sociale dezavantajate este văzută mai degrabă în termenii 
remontării unui „decalaj economic şi socio-cultural” faţă de un univers normativ 
familiar pentru elevii proveniţi din medii privilegiate. Acest lucru este deosebit de 
important întrucât responsabilitatea şcolii pentru eşecul în sistem al unui copil este 
considerată mai degrabă neesenţială, chiar şi în condiţiile ideii de „învăţământ 
obligatoriu”.  

Sistemul de învăţământ oferă rareori acces la mecanismele prin care elevii 
proveniţi din medii dezavantajate pot „recupera” dezavantajele cu care încep 
şcoala. De obicei, pentru ca un elev dintr-un mediu dezavantajat să ajungă la un 
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nivel perceput asemănător cu al unui elev avantajat, primul trebuie să depună mult 
mai mult efort şi chiar să îşi schimbe anumite valori care i-au fost transmise în 
familie. Deşi probabilitatea este mică, în condiţiile în care se întâmplă acest lucru, 
şcolile trebuie să devină conştiente de faptul că impun anumite norme care din 
perspectiva lor determină reuşita şcolară, care în multe cazuri se află în opoziţie cu 
cele din familie.  

În acest articol am arătat că în cazul României performanţa şcolară măsurată 
prin rezultatele obţinute la testările PISA este influenţată mai degrabă de mediul 
familial de provenienţă şi mai puţin de resursele şcolare. Relaţia este una pozitivă, 
astfel cu cât mediul de provenienţă are caracteristici mai apropiate de ceea ce numim 
un statut privilegiat în societatea românească, cu atât şansa de a obţine rezultate 
bune la testele de citire, matematică şi ştiinţe de către elevii de clasa a IX-a este 
mai mare. Dintre caracteristicile ce ţin de familie, cel mai important efect l-a avut 
statusul ocupaţional al părinţilor, urmat de efectul capitalului cultural, măsurat prin 
bunurile culturale deţinute în familie. Dintre resursele şcolare, calitatea resurselor 
educaţionale din şcoală are de asemenea un efect asupra rezultatelor obţinute la 
teste, însă mai mic decât factorii ce ţin de familie. A avea un status ocupaţional 
scăzut poate însemna pentru o familie insuficienţa veniturilor şi un nivel educaţional 
mai degrabă scăzut. De asemenea, prestigiul ocupaţional reprezintă un aspect 
important al statusului, percepţiile sociale fiind influenţate de poziţiile ocupaţionale 
ale acestora, în funcţie de tipul de societate. În România postsocialistă una dintre 
problemele majore este sărăcia11, prin urmare, veniturile generate de statutul 
ocupaţional ar putea să fie relevante. Pe de altă parte, un efect individual important 
este cel al bunurilor culturale (literatură, poezie, artă), care reprezintă mai degrabă 
o formă de capital simbolic a indivizilor ce implică adesea transmiterea în familie a 
„valorilor potrivite” pentru a reuşi în societate. În ceea ce priveşte calitatea resurselor 
educaţionale şcolare (care este măsurată mai degrabă ca un deficit de echipamente, 
softuri, internet, materiale pentru instrucţie) putem vorbi despre un efect important 
comparativ cu calitatea infrastructurii fizice şi cu lipsa profesorilor calificaţi din 
şcoală, cu menţiunea că aceste variabile reprezintă aprecieri subiective ale directorilor 
din şcoli. Chiar dacă efectul nu este la fel de important precum al indicatorilor ce 
ţin de mediul familial de provenienţă, rămâne o discuţie deschisă cu privire la cum 
afectează lipsa acestor resurse calitatea învăţării şi performanţa şcolară. Cercetări 
ulterioare ar trebui să investigheze într-o măsură mai mare rolul calităţii predării 
asupra rezultatelor obţinute. Există o retorică importantă în societatea românească 
conform căreia calitatea şcolii e dată de calitatea profesorilor şi specific a actului 
de predare, însă acest lucru este dificil de operaţionalizat într-un studiu cantitativ. 

În acelaşi timp, nivelul de şcolaritate al părinţilor, operaţionalizat prin numărul 
de ani finalizaţi în învăţământ, nu a avut un efect semnificativ din punct de vedere 
                                   

11 Persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2015 reprezentau 37,3% potrivit 
datelor oferite de Eurostat, accesat în Septembrie 2016, indicator: ilc_peps01. 
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statistic asupra performanţelor şcolare. Însă în acest caz, a fost testată o relaţie 
lineară, aşadar, fiecare an suplimentar de educaţie nu reprezintă în mod necesar o 
probabilitate mai mare de a obţine un scor mai mare la testări. Dacă schimbăm 
nivelul de măsurare al variabilei educaţie într-unul ordinal, se poate observa că 
probabilitatea de a obţine rezultate bune la teste creşte dacă elevii se plasează în 
grupul celor care au părinţi cu educaţie universitară. Aşadar, atingerea unor praguri 
în sistemul educaţional poate avea un efect asupra performanţelor obţinute de elevi. 
Nivelul educaţional atins influenţează totuşi veniturile şi prestigiul ocupaţional, 
componente care formează statusul ocupaţional al părinţilor, prin urmare discutăm 
cel puţin despre un efect indirect al educaţiei părinţilor.  

Folosirea testărilor PISA în studiile din sociologia educaţiei este criticată, pe 
de o parte, pentru că elevii nu iau în serios examinările şi pe de altă parte, pentru că 
variabilele care măsoară mediul familial de provenienţă, respectiv resursele şcolii, 
sunt bazate fie pe aprecieri subiective ale personalului didactic, fie pe percepţii ale 
elevilor. Având în vedere numărul mic de studii din România care au analizat factorii 
generatori de performanţă şcolară, acest articol oferă o imagine cu privire la relaţiile 
dintre factorii familiali, şcolari şi rezultatele la testări. Această analiză este importantă 
în măsura în care, într-o situaţie ideală, diferenţele dintre rezultatele şcolare ale 
elevilor nu ar trebui să varieze foarte mult nici între şcoli, nici în funcţie de mediul 
familial de origine ale elevilor. Fiind o instituţie meritocratică, diferenţele pot fi 
acceptabile numai în condiţiile în care performanţa şcolară e determinată de eforturile 
şi abilităţile individuale (McNamee şi Miller, 2009: 2). De asemenea, această 
dimensiune este relevantă în condiţiile existenţei unui discurs aproape generalizat 
cu privire la lipsa unor resurse şcolare (în special de infrastructură şi capital uman) 
ce determină imposibilitatea obţinerii de performanţe de către sistemul de învăţământ. 
În acest context, o schimbare de strategie în privinţa distribuţiei resurselor pentru 
îmbunătăţirea accesului la educaţie ar fi dezirabilă şi ar trebui să ia în considerare 
astfel de studii.  

În condiţiile în care cei mai importanţi factori care determină performanţa şcolară 
sunt capitalul cultural al părinţilor şi ocupaţia părinţilor, aceste rezultate sugerează 
că politicile educaţionale nu prea pot compensa pentru dezavantajul sociocultural al 
elevilor. Factorii ce ţin de mediul familial influenţează prin practicile de socializare 
atitudinile, valorile, abilităţile lingvistice, gândirea logică, aspiraţiile şi aşteptările 
faţă de educaţie etc. Aşadar, un prim pas pentru reducerea inegalităţilor este analiza 
modalităţii de raportare a şcolii la elevi în funcţie de capitalul cultural deţinut acasă 
şi de ocupaţia părinţilor.  

Performanţele au fost determinate prin intermediul unor testări care urmăresc 
competenţele de bază şi rezolvarea de probleme practice aplicate la viaţa reală. Din 
acest punct de vedere aceste testări evaluează mai degrabă competenţele reale decât 
notele obţinute la şcoală. În România, credibilitatea notelor obţinute în şcoală este 
mică, existând discuţii numeroase cu privire la dificultatea sau uşurinţa cu care 
profesorii acordă note în funcţie de tipul de şcoală. Inclusiv Ministerul Educaţiei 
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apreciază că notele de la testările naţionale reprezintă o măsură obiectivă a 
performanţei şcolare, fiind indezirabil ca diferenţele între notele din şcoală şi cele 
de la testări să fie mari (clasamentul şcolilor gimnaziale elaborat de minister plasează 
pe primele locuri şcolile care oferă note cât mai apropiate de rezultatele obţinute la 
testările de la finalul clasei a VIII-a). De asemenea, critica generală conform căreia 
testărilor PISA nu le este acordată importanţă suficientă nu se aplică în România, 
obiectivul enunţat de minister fiind de îmbunătăţire a performanţelor la aceste teste. 
Singura problemă rămâne dezinteresul elevilor faţă de aceste teste, în condiţiile în 
care ei nu sunt notaţi individuali pe ele, însă se poate argumenta că acest lucru 
poate oferi o imagine mai apropiată de realitate, comparativ cu testările naţionale 
care sunt pregătite foarte mult în afara sistemului educaţional.  
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n this paper I use the Programme for International Student 
Assessment (PISA) database to test which factors influence the 
academic performance of 15 years old Romanian students. 

This study contributes to the larger debate in the field of sociology of 
education concerning the role of school and family resources in determining 
student achievement. The results show that the best explanatory variables are 
occupational status of parents and cultural possessions at home. Among the 
school related factors, quality of educational resources, an index developed 
based on the principals perceptions regarding the availability of instruction 
materials in their school, have a moderate effect. The analysis confirms the 
hypothesis that educational results are influenced more by family related 
factors than school related factors. The conclusions are also important from a 
policy perspective, bearing in mind that reducing the educational inequalities 
in Romania is considered a priority. So far national programs tried to 
improve school resources such as infrastructure or quality of teaching, but 
they failed in reducing the performance gap. This article suggests that factors 
outside the school should be taken into consideration in order to improve 
access to education and reduce educational inequalities. 

Keywords: family background, school resources, school performance, 
PISA assessment, educational inequalities.  
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PREOCUPĂRILE ŞI INTERESELE ADOLESCENŢILOR 
ÎN SFERA CREAŢIEI LITERARE⎢ 

ELISAVETA DRĂGHICI 

tudiul are ca scop în a arăta că adolescenţii sunt preocupaţi 
de activitatea literară, aspirând la calitatea de scriitor. Ei sunt 
interesaţi să stăpânească tehnicile scrisului şi îşi orientează 

comportamentul către dezvoltarea resurselor creative şi literare: caută medii 
în care scriitorii consacraţi sunt prezenţi, explorează lumea acestora, sunt 
preocupaţi de exersarea calităţilor literare şi doresc să facă din scris un instrument 
de dezvoltare personală, de comunicare, dar şi de obţinere a recunoaşterii valorii 
muncii lor. Adolescenţi au o mare nevoie de exprimare prin scris şi de confirmare 
a capacităţii lor creatoare. Preocuparea de a scrie este puternică şi ea reprezintă 
un obiectiv în planificarea viitorului, fie că se vor dedica total scrisului, fie că 
acesta va fi o activitate secundară celei profesionale. Ca generaţie, adolescenţii 
simt nevoia să spună lumii ce simt şi ce gândesc şi vor să producă schimbări, 
considerând scrisul o cale de acţiune. 

Cuvinte-cheie: adolescenţi, preocupări, interese, cultură, creaţie literară.  

INTRODUCERE 

Adolescenţa, această lume eterogenă, încărcată de multiple valenţe fizico-
psihosociale, continuă să reprezinte o preocupare a specialiştilor din domeniul 
educaţiei sau ştiinţelor sociale, cu atât mai mult cu cât variabilele economice, 
sociale şi politice ale societăţi actuale înregistrează o dinamică accentuată. Dacă 
literatura de specialitate tratează adolescenţa preponderent prin aspectele încadrabile 
în sfera devianţei, a conflictelor, a tulburărilor, teme atractive prin cauzele şi 
efectele pe care le produc asupra individului şi asupra societăţii, nu înseamnă că 
elementele pozitive, dezvoltările normale şi comportamentele ce denotă creativitate 
şi supradotare ale adolescenţilor nu sunt la fel de fascinante, cu atât mai mult cu cât 
acestea sunt cele care conduc societatea spre evoluţie. 

Perioada adolescenţei este cea în care se cristalizează trăsăturile de personalitatea, 
se realizează exteriorizarea, desprinderea treptată de familie şi orientarea spre anumite 
preocupări sau pasiuni. Înclinaţiile, talentul, pasiunile încep să ceară expunerea 
publică şi critica celor din jur. 
                                   

Adresa de contact a autorului: Elisaveta Drăghici, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, Str. Ghioceilor, nr. 8, Brăila, e-mail: ecdraghici@yahoo.com. 

CALITATEA VIEŢII, XXVII, nr. 3, 2016, p. 216–233 

S



2 PREOCUPĂRILE ŞI INTERESELE ADOLESCENŢILOR 217 

Dacă realizăm o definire a acestei perioade a procesului de dezvoltare umană, 
din perspectiva lui Aneshensel şi Gore, citaţi de M. L. Pombei (2003), constatăm 
că adolescenţa este privită ca un „proces universal” (în Pombei, 2003: 309), parcurs 
de fiecare individ uman, prin care se face trecerea de la etapa copilăriei la cea a 
adultului. Această perioadă, din perspectiva lui Aneshensel şi Gore, se caracterizează 
prin „depăşirea în mod activ a unei serii de probe de dezvoltare prin dobândirea 
unor competenţe adecvate” (în Pombei, 2003: 309). Au loc, în această perioadă, 
transformări atât în plan fizic, cât şi în cel cognitiv şi psihic. Adolescentul realizează 
orientarea spre anumite domenii (tehnice, literatură, ştiinţă etc.) dezvoltând înclinaţii 
practice sau ideologice, ce trec prin faze de testare, de verificare, ca apoi să fie 
fixate şi consolidate. 

O altă caracteristică definitorie a adolescenţei, privită ca etapă ce precede 
maturitatea, constă în conturarea şi chiar definirea rolurilor şi a statusurilor pe care 
adolescenţii şi le vor însuşi în cadrul relaţiilor sociale. Asimilarea normelor 
existente în societate şi a valorilor promovate în familie, în şcoală, în comunitate 
etc. vor juca un rol important în alegerile pe care le vor avea de făcut adolescenţii 
cu privire la viitorul lor (profesie, ocupaţie, contribuţie în societate, familie etc.). 
M. Dincă afirmă că „adolescentul trebuie să se confrunte cu o serie de statute şi 
roluri, să le experimenteze şi să decidă care este cel mai corespunzător datelor 
personale” (Dincă, 2004: 46) Explorarea acestora, obţinerea de informaţii, transpunerea 
în diferite împrejurări şi diferite ipostaze, testarea forţelor proprii sunt manifeste la 
adolescenţi, aflaţi în căutarea celui mai potrivit rol şi statut. Cunoscându-şi opţiunile, 
explorându-şi calităţile, adolescenţii realizează diferite proiecţii ori exersări practice 
(în societatea actuală aceasta se realizează prin implicarea în diferite proiecte şi 
acţiuni) pentru a experimenta, a-şi verifica abilităţile şi a estima măsura în care un 
rol ori un status corespunde aşteptărilor ori asigură satisfacţia.  

Ursula Şchiopu şi Emil Verza (1995), în studiul lor asupra dezvoltării umane, 
vorbesc despre perioada preadolescenţei (14–16 ani) şi a adolescenţei (16–18/20 ani). 
În preadolescenţa se trezeşte interesul pentru lectură, pentru producţiile video (fie 
filme la cinema, fie la televizor), ori pentru tehnică. Nevoia de afirmare personală 
creşte la adolescenţi, aceasta realizându-se în raport cu alţi adolescenţi prin socializare. 
Aşa cum afirmă autorii menţionaţi „cerinţa de cunoaştere se secundează de plăceri 
intelectuale-afective şi se angajează atitudinal” (Şchiopu şi Verza, 1995: 207). În 
această etapă, adolescenţii îşi încep explorările şi doresc să se implice în diferite 
acţiuni care dau sens valorilor şi contribuie la consolidarea lor. 

În următoarea etapă, cuprinsă între 16–18 ani, adolescentul este preocupat de 
imaginea pe care cei din jur şi-o formează, el caută, aşa cum spun psihologii citaţi 
„mijloace personale de a fi şi de a apărea în ochii celorlalţi” (Şchiopu şi Verza, 
1995: 208). Marile provocări ale acestei etape a dezvoltării constau în măsurarea 
forţelor, în depăşirea dificultăţilor, cristalizarea şi socializarea aspiraţiilor, intensificarea 
căutărilor în sfera vocaţională, a orientării opţiunilor către o profesie. În baza 
experienţelor sale, a lecturilor, a modelelor comportamentale văzute în spaţiul public, 
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a împărtăşirii experienţelor în contextul socializării, adolescentul ajunge să-şi contureze 
concepţia despre lume şi viaţă, astfel încât spre finele acestei etape „tânărul este 
pregătit psihologic şi se regăseşte moral şi aptitudinal pentru confruntări sociale 
complexe (examene, probe, concursuri etc.)” (Şchiopu şi Verza, 1995: 208). 

Planul psihic este puternic solicitat în etapa trecerii către stadiul maturităţii. 
Formarea conştiinţei de sine, nevoia de apreciere şi de valorizare, necesitatea 
exteriorizării, fenomenele complexe care au loc în mintea adolescentului procesând 
valorile şi normele impuse din exterior, în relaţie cu valorile interioare, cu dorinţele 
şi nevoile specifice, creează un tumult intern şi conduce spre căutarea răspunsurilor. 
Aşa cum apreciază T. Buzdugan „dezvoltarea psihică cunoaşte cel mai intens ritm 
şi de aceea este însoţită de tensiuni şi dizarmonii” (Buzdugan, 2009: 9) care pot fi 
exprimate sub diferite forme. Aceste tensiuni şi dizarmonii alternează cu „perioade 
de închideri în sine, de interiorizare, de reverii, de căutări neîncetate, de dezinteres 
pentru viitorul material, în schimb cu năzuinţe şi satisfacţii filozofice, sentimentale” 
(Buzdugan, 2009: 9). Această perioadă este cea în care se formează aspiraţiile, 
pentru care începe o căutare a mijloacelor de concretizare. 

Evoluţia cognitivă înregistrează, pe lângă achiziţiile bogate de informaţii 
(uneori orientate pe un domeniu), dezvoltarea simţului critic şi conturarea unor 
concepţii proprii. Perioada de vârstă de 17–18 ani corespunde aceleia în care 
gândirea este adesea caracterizată şi de reverie. Gândirea abstractă creşte în 
preponderenţă şi se realizează dezvoltarea simţului estetic, se manifestă dragostea 
pentru frumos şi atracţia pentru poezie şi exprimări poetice Buzdugan relevă faptul 
că, începând cu vârsta de 18 ani are loc afirmarea de sine, tânărul dorind să fie 
văzut, apreciat, valorizat şi recunoscut în ceea ce este ca individ şi ceea ce face. 
Este preocupat să arate celorlalţi rezultatele eforturilor sale, indiferent de domeniul 
prin care se manifestă şi doreşte aprecierea celorlalţi. Este în căutarea unicităţii, a 
unui stil propriu, prin care să se impună şi prin care să fie recunoscut (Buzdugan, 
2009). 

În plan afectiv au loc, de asemenea, reacţii puternice, adolescenţii reclamând 
înţelegere şi acceptare din partea celor din jur. Este momentul definitoriu din 
dezvoltarea unui individ, în care suportul afectiv, emoţional, din partea celor apropiaţi 
(părinţi, rude, profesori, prieteni, parteneri etc.) asigură un echilibru intern. În lipsa 
acestuia pot apare dizarmonii comportamentale. Margareta Dincă menţionează 
concluziile la care a ajuns Erickson în analiza adolescenţei în sfera afectivităţii, 
acesta apreciind că „afectivitatea adolescentului are un sens preponderent negativ”. 
Această fragilitate psihică se manifestă într-un context specific. Erickson arată că 
factori care determină aceste trăiri sunt: „1. nevoia de a se elibera de controverse şi 
conflicte şi de a se realiza, 2. oscilaţia între competitivitate şi necompetitivitate cu 
colegii sau părinţii şi 3. conflicte privind aderarea la comportamente şi valori ale 
familiei, pe de o parte, şi comportamente şi valori ale grupului de apartenenţă”  
(în Dincă, 2004: 46).  
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Ceea ce capătă o atenţie deosebită pentru acest studiu este primul factor 
identificat de Erickson, şi anume nevoia adolescentului de a se elibera de toate 
trăirile sale interne conflictuale, eliberarea putând-se realiza prin diferite activităţi, 
inclusiv prin actul de a scrie – poezie sau proză – şi nevoia de a se realiza, ca o 
condiţie necesară şi strâns legată de apreciere din partea celor din jur, de recunoaştere 
a valorilor, de creştere a stimei de sine, prin culegerea rezultatelor muncii sale, a 
eforturilor sale. Confirmările şi susţinerea celorlalţi dau aripi adolescentului să continue 
munca pe drumul ales. În lipsa realizării acestor nevoi pot să se formeze conduite 
conflictuale. Scrisul este una din formele de exteriorizare, de a spune lumii ceea ce 
gândesc şi ceea ce simt. Poezia sau proza publicată oferă satisfacţia de a fi citit, de a 
fi „ascultat” şi a şti că cineva percepe mesajul lor. 

În acest proces complex în care are loc desăvârşirea ca persoane, în definirea 
rolurilor şi a valorilor care să-i reprezinte pe deplin, în care explorează, analizează 
diferite drumuri ale vieţii, adolescentul este preocupat şi de alegerea meseriei 
(Muntean, 2006). Opţiunea pentru un domeniu profesional este posibilă datorită 
atingerii unor achiziţii spre finalul perioadei adolescenţei (după 18 ani), achiziţii 
care sunt exprimate prin instalarea sentimentului propriei valori, al demnităţii, 
completate de conturarea unui sentiment de autopreţuire.  

Realizându-se creşterea capacităţii de a-i înţelege pe cei din jur, de a pătrunde 
în sinele celuilalt, şi descifrând procesele sociale (Muntean, 2006), tânărul poate 
deja să explice lumea, să-şi găsească un loc în ea, să aleagă propriul drum în viaţă, 
să se orienteze spre o profesie şi să-şi consolideze preocupările (pasiunile, talentele 
etc.).  

Aspiraţiile adolescenţilor capătă consistenţă, ei orientându-şi comportamentul 
pentru atingerea unor obiective care capătă prioritate în viaţa lor. Astfel, după cum 
afirmă specialiştii „convingerile privitoare la eficacitatea personală contribuie la 
modelarea opţiunilor ocupaţionale pe care le iau în calcul elevii şi la modul cum se 
pregătesc pentru carieră” (Papalia şi alţii, 2010: 384).  

Adolescenţii încep să aloce timp, efort şi pregătire pentru a se realiza ca 
profesionişti sau ca persoane cu renume în diferite arii (sport, creaţie, literatură, 
artă etc.). Capacitatea de exteriorizare este deplină, mintea este flexibilă şi dezvoltă 
alternative de exprimare şi de comunicare a lumii interioare. Indiferent că este o 
activitate principală sau una secundară (tânărul alegând o profesie) actual de a scrie 
poezie sau proză se materializează prin această capacitate cognitivă dezvoltată şi a 
satisfacerii nevoii de apreciere.  

În perioada adolescenţei se poate realiza debutul în zona creaţiei literare, 
constând în transpunerea pe hârtie, în versuri sau proză, a rezultatelor frământărilor 
interioare. Dacă acest debut se realizează şi în paginile vreunei publicaţii de profil, 
el este rezultatul aprecierii venite din partea celor iniţiaţi (care îşi dau acordul pentru 
publicare) şi este o confirmare a valorii autorului şi a trecerii în etapa superioară de 
dezvoltare spirituală.  
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Ipostaza de creator de carte, de scriitor, reprezintă pentru un anumit tip de tineri 
o opţiune pentru viitor, una de concretizare a aspiraţiilor legate de autorealizare şi de 
stimă. Calitatea de creator pentru acea parte a tinerilor înzestrată cu capacitatea de a 
abstractiza, de a pătrunde sensurile şi semnificaţiile lumii, preocupată de înţelegerea 
naturii umane şi a resorturilor ideatice, de filozofie etc., cere forme de exteriorizare – 
orientând comportamentul către cercetare, către scrierea de eseuri, de proză sau de 
poezie. Prin exprimarea literară, încărcată de simboluri, de metafore, de semnificaţii 
şi uzitând de registre lingvistice dar şi de jocul ideilor filozofice se atinge acea nevoie 
umană de dezvoltare a propriei persoane.  

Din momentul în care alocă timp şi resurse personale actului de creaţie 
literară, adolescenţii/tinerii devin creatori de bunuri culturale: poezia, povestea, 
nuvela, romanul etc. devin bunuri, care odată puse în circulaţie, prin publicarea lor, 
sunt consumate de public (de cititori). 

Adolescentul, în calitatea sa de realizator de literatură şi, implicit de bun 
cultural, se înscrie în sfera producătorilor de bunuri culturale, având o structură 
specifică: el este un producător în formare, în particular cel aflat pe băncile şcolii – 
adolescentul/tânărul, dar în acelaşi timp şi un furnizor de originalitate. Acest tip de 
realizator al unui bun cultural are caracteristici definitorii, pornind de la structura 
interioară (prin care se manifestă înclinaţia pentru literatură), la cea ce ţine de 
dezvoltarea fizică şi psihică (mecanismele psihologice specifice adolescenţei în 
zona creativităţii) la dorinţa de participare la lumea socială, în particular în lumea 
artistică (a scriitorilor), dar şi o fragilitate născută din lipsa experienţei, lipsă pe 
care luptă să o îndepărteze. 

Pentru o societate este importantă realizarea unor bunuri culturale de calitate, 
ca urmare este esenţială punerea în mişcare a reglajelor administrative şi a celor 
culturale în determinarea unui context creator care să faciliteze formarea abilităţilor 
artistice, pe fondul unor interese de evoluţie, de a se impune în domeniul cultural. 
Realizarea de produse de factură literară ocupă un loc semnificativ în zona culturală, 
acestea contribuind la construirea identităţii unei societăţi. Mihaela Zecheru afirmă 
că „prin producerea constantă a valorilor ce se acumulează şi ierarhizează într-un 
veritabil patrimoniu material şi spiritual, cultura are calitatea unică de a determina 
o anumită specificitate privind modul de a gândi, de a trăi şi de a acţiona pentru toţi 
membrii unei comunităţi” (Zecheru, 2005: 68). Utilizând acest patrimoniu, acest 
fundament al culturii creat de-a lungul timpului, fiecare generaţie se formează, îşi 
construieşte sentimentul apartenenţei la un spaţiu şi se realizează, astfel, identitatea 
culturală. Pe baza resurselor creatoare, artistul/ scriitorul contribuie la dezvoltarea 
fondului cultural. Individul complex, deplin ancorat într-o societate, aflat în 
armonie cu sine şi cu alţii îşi ia resursele din acest patrimoniu cultural. 

Creaţia literară, ca orice act de creaţie, este rezultatul unei acţiuni individuale, 
ce presupune efort depus, consum de resurse personale, realizându-se în spaţiul 
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propriu de viaţa. Specialiştii Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală 
numesc acest spaţiu în care creatorul evoluează „spaţiul domestic” (INCFC, 2015: 15), 
distingându-l astfel de spaţiul profesional, instituţional, în care alte specializări din 
zona ocupaţională se desfăşoară.  

Referindu-ne la creaţia literară (poezie sau proză) aceasta îşi are rădăcinile în 
orice arie existenţială, în trăirile proprii, în elementele reale surprinse personal în 
mediul înconjurător, în cultura şi spiritualitatea locală sau universală, trecute prin 
resortul individual al gândirii şi apoi transpuse în scris şi oferite publicului spre 
lecturare. 

La acest efort individual, societatea, prin instituţiile sale specializate, cu rol 
în domeniul culturii şi educării, se poate alătura, oferind cadrul de manifestare, 
de expunere publică a creaţiilor realizate (a bunurilor culturale), fără de care un 
artist ar putea fi prea puţin cunoscut şi, respectiv consumată opera sa. Din acest 
moment creaţia capătă valenţe colective, întrucât intră în mecanismul de creaţie, 
atât creatorul însuşi, ca individ, dar şi structurile sociale publice construite pentru 
a promova cultura. Fără a detalia noţiunile de bun cultural şi produs cultural (aşa 
cum sunt ele prezentate în Barometrul de Consum Cultural, 2014), subliniem că 
aşa cum se prezintă în documentul citat, în condiţiile în care „opera este ea însăşi 
rezultatul unui efort colectiv, toate elementele constitutive devin parte a unui 
proces care simte nevoia unei legitimări publice” (INCFC, 2015: 15). Este o 
legitimare publică spre care aspiră şi adolescenţii atunci când au ca obiectiv 
obţinerea calităţii de scriitori. 

În acest mecanism de realizare a culturii, adolescenţii joacă în primul rând 
rolul de consumatori ai culturii, citind, vizionând, explorând, iniţiindu-se chiar în 
actele creatoare, ca apoi, în funcţie de talent sau charismă să devină creatori 
(realizatori de bunuri culturale). În prima etapă, cultura modelează „convingerilor 
estetice şi spirituale individuale”, acţionează asupra „mentalităţilor şi conştiinţei 
sociale” având un rol determinant în construirea „destinul omului, a relaţiile acestuia 
cu semenii şi cu mediul în care trăieşte” (Zecheru, 2005: 68). În consecinţă, 
adolescenţii consumă resursele sociale, asimilează intern şi dezvoltă atitudine 
critică faţă de ceea ce există pe piaţa culturală, ca apoi să parcurgă procesul de 
formare şi maturizare în calitate de creatori. În cea de-a doua etapă, apelând la 
achiziţiile realizate, utilizând trăsăturile personale şi originalitatea, adolescentul 
trece la exteriorizarea ideatică, la scrierea de proză sau poezie, efectiv. 

Aşa cum arată Bernard Valade, există o preocupare a spiritului uman de a 
transforma „activitatea elementară şi naivă” în reflexie, de „a o aduce până la 
ştiinţă şi filozofie, cu stadiul final gândirea pură” (Valade, 2006: 549). Aflaţi la 
momentul maxim de receptivitate şi în plin proces de dezvoltare psihocognitivă 
adolescenţii surprind realităţile înconjurătoare dar şi impactul lor în lumea 
interioară. Trecându-le prin prelucrări mentale, le oferă lumii sub diferite forme: 
norme, valori, produse culturale, inclusiv literare.  
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Adolescentul, fiind preocupat de recunoaştere şi confirmare, caută relaţionarea 
cu semenii sau cu adulţii, în dorinţa lor de a acumula şi a performa. Ceea ce ei 
creează şi arată altora conduce la ceea ce Bernard Valade numeşte „înaltă sociabilitate” 
(Valade, 2006: 549), absolut necesară în domeniul creator – este o comunicare la 
nivel superior a spiritualităţii umane. Actul de a scrie (ca act ce intră în artele 
lumii) şi implicit actul de a scrie versuri sau proză, este unul de ordin spiritual sau, 
aşa cum spune Buckhard este „activitate a spiritului” (în Béra şi Lamy, 2008: 549). 
Completând cu afirmaţiile lui Wilhelm Dilthey, care îşi pune întrebarea „Cum se 
manifestă spiritul uman?” (în Béra şi Lamy, 2008), reţinem că acesta se manifestă 
prin tot ceea ce poate oferi sens şi semnificaţie, prin tot ceea ce poate oferi un 
mesaj, „prin pietre, muzică, gesturi, cuvinte, scris, acţiuni, reglementări economice, 
şi mereu cere să fie interpretat” (în Bera şi Lamy, 2008: 21). Adolescentul, ca spirit 
în formare, caută forme de comunicare, iar scrisul este unul din mijloacele de ordin 
superior de exteriorizare.  

CONTEXTUL EFECTUĂRII STUDIULUI 

Preocupată să încurajeze dezvoltarea creaţiei literare în rândul liceenilor 
brăileni, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” – Brăila a lansat, la începutul anului 
2016, un atelier de scriere literară (poezie şi proză). Prin această acţiune, biblioteca, 
în calitate de instituţie cultural-educativă, îşi realizează unul dintre obiectivele 
pentru care orice instituţie de cultură este proiectată în societate, şi anume, acela de 
a „menţine tradiţia culturală şi dezvoltarea creaţiei culturale, socializarea indivizilor 
conform normelor şi valorilor sociale existente în societate” (Mihăilescu, 2003: 
182) pe lângă celelalte obiective pe care le are de atins: de asigurarea accesului la 
carte şi la informaţie, diversificarea ofertei culturale, dezvoltarea relaţiilor cu 
utilizatorii etc. 

Biblioteca, privită ca profesionist al culturii, din sectorul public, aşa cum este 
ea catalogată de Matthieu Béra, Yvon Lamy (2008: 98), se adresează unui public 
pe care l-ar dori cât mai vast în raport cu consumul de cultură. Ea este centrată pe 
atragerea şi formarea publicului adolescent şi tânăr, mai ales când acesta are un 
interes, oricât de mic, faţă de lumea cărţilor (de la lectură până la crearea de opere 
literare). 

Sub efectul raţiunii existenţiale a unei biblioteci publice, aceasta este un „spaţiu 
social, uneori singurul în cadrul unei microcomunităţi” (Găbureac, 2010: 5), deschis 
tuturor categoriilor de persoane, cu rolul de a asigura participarea culturală. Biblioteca 
publică oferă contextul social de abordare, în cadrul întâlnirilor, a problemelor orientate 
pe diferite teme, de la cele legate de literatură, consum şi producţia de literatură 
până la cele legate de comunitate (Găbureac, 2010). 

Utilizatorii serviciilor de bibliotecă sunt, cel mai adesea, elevii şi studenţii 
(care au interesul de a împrumuta carte pentru a completa pregătirea şcolară sau de 
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a accesa serviciile de socializare dezvoltate în interiorul bibliotecii) şi persoanele 
care intră în categoria tinerilor (sub 34 ani). Conform Barometrului de consum 
cultural 2014 populaţia de vârstă cuprinsă între 18–34 de ani merge la bibliotecă în 
pondere de 2,6% lunar şi 1,8% săptămânal (deci, abia 4,4% din populaţie frecventa 
cel puţin odată pe lună biblioteca). Doar 3,6% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 35–49 de ani făcea acest lucru cel puţin lunar (INCFC, 2015: 54).  

În acest context statistic, o ofertă adresată adolescenţilor se pliază pe interesele 
şi preocupările lor în zona literară. În urma apelului făcut în spaţiul online (site-ul 
instituţiei, pagina de Facebook, presa locală), dar şi în spaţiul real (informarea 
directă a conducerii liceelor) şi-au arătat interesul şi au participat la cel puţin o 
întâlnire un număr de 31 de adolescenţi din Brăila, dintre care doi frecventează 
cursurile gimnaziale, iar 29 cursuri liceale. Cele două persoane (eleve de gimnaziu) 
au fost acceptate în grup, chiar dacă nu se încadrau în caracteristicile grupului-ţintă 
stabilit, datorită interesului lor exprimat de a fi active în zona scrierii literare. 

Populaţia rezidentă şcolară la nivelului judeţului Brăila, în anul şcolar 2014–2015 
era 12 001 persoane (cu vârsta 11–14 ani) şi 9 951 persoane (cu vârsta 15–18 ani) 
(INS, 2016: 36 şi 39). Ca pondere a adolescenţilor interesaţi să participe la atelierul 
de scriere literară, excluzând cele două persoane care sunt cuprinse în învăţământul 
gimnazial, la nivelul judeţului Brăila, aceştia reprezintă 0,29% din populaţia 
rezidentă şcolară cu vârste cuprinse între 15–18 ani. 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

În cercetarea curentă s-a pornit de la ipoteza că adolescenţii doresc să scrie şi 
îşi orientează comportamentul către dezvoltarea calităţilor literare, se alătură acţiunilor 
publice de stimulare a creaţiei literare şi sunt preocupaţi să facă din activitatea de 
scriere una de viitor, fie ca profesie, fie complementară altei profesii. 

Pentru a cunoaşte amploarea manifestării fenomenului creaţiei literare în 
rândul adolescenţilor brăileni care au arătat un minim interes pentru domeniul 
creaţiei literare (interes concretizat în înscrierea la atelier) s-a urmărit identificarea 
intereselor pe care le au adolescenţii în sfera creaţiei literare, dar şi a preocupărilor 
acestora în vederea exprimării prin mijloace literare.  

Participanţilor care au răspuns apelului la participare în cadrul atelierului de 
scriere literară li s-a administrat, la prima întâlnire, un chestionar cu 14 întrebări: 
cinci deschise, cinci închise – dihotomice şi patru cu răspunsuri prestabilite.  

În măsurarea preocupărilor în domeniul creaţiei literare s-au urmărit indicatori 
precum: preocuparea de a citi poezie sau proză, factorii care stârnesc interesul 
pentru poezie şi proză, întâlnirea cu scriitori şi impactul asupra adolescenţilor, 
experienţe anterioare în scrierea de texte literare (dacă au scris cel puţin o dată), 
vârsta la care au scris prima dată, trimiterea spre publicare a creaţiilor şi mediile în 
care au publicat. 
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În măsurarea intereselor (considerând că interesul are un nivel de intensitate 
mai mare decât preocuparea) s-au urmărit indicatorii: motivele pentru care s-au 
înscris la atelier, intenţia de a scrie în viitor, ce doresc să obţină prin continuarea de a 
scrie, dorinţa de a publica creaţiile, aşteptările pe termen lung cu privire la publicarea 
creaţiilor şi locul pe care îl va ocupa în viitor activitatea de scriere literară.  

GRUPUL EVALUAT 

Activitatea a fost proiectată pentru adolescenţii care urmau cursurile liceale, 
dar s-au alăturat voluntar şi două persoane ce frecventau cursurile şcolii gimnaziale.  

Mărimea eşantionului care a făcut obiectul acestei cercetări este de 31 de persoane 
cu vârste cuprinde între 13 şi 18 ani.  

Structura pe vârste şi sex a eşantionului este redată în Tabelul nr. 1. Constatăm 
că cel mai mare interes pentru exprimarea prin scris, s-a regăsit la cei care se aflau în 
intervalul de vârstă 15–17 ani, respectiv un număr de 25 de adolescenţi.  

 
Tabelul nr. 1 

Structura pe vârste şi sex 

Nr. 
crt. Vârsta împlinită Nr. persoane de 

sex feminin 
Nr. persoane de 

sex masculin Nr. total persoane 

1. 13 ani 2 0 2 
2. 14 ani 1 0 1 
3. 15 ani 6 1 7 
4. 16 ani 8 0 8 
5. 17 ani 7 3 10 
6. 18 ani 2 1 3 
 Total 26 5 31 

Sursa: Cercetarea autorului. 
 
Din grupul investigat, cinci elevi sunt de sex masculin şi 26 de sex feminin, 

fetele fiind mai receptive la ideea de a participa la un program de încurajare a 
scrierii literare. 

În funcţie de apartenenţa şcolară, două persoane frecventează cursurile şcolii 
generale (clasa a VII-a), restul de 29 fiind elevi la liceu. Dintre liceeni, patru sunt 
elevi la profilul ştiinţele naturii, doi la profilul filologie bilingv, 10 la filologie, 
11 la profilul pedagogic şi doi la profilul economic.  

INTERESELE ADOLESCENŢILOR ÎN DOMENIUL CREAŢIEI LITERARE 

Preferinţa pentru poezie sau proză se cristalizează după ce o persoană a citit 
cât mai multe cărţi. Atracţia pentru lectură este manifestă la adolescenţii din 
zilele noastre, în ciuda impresiei că tânăra generaţie nu mai citeşte literatură, astfel 
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13 dintre adolescenţii chestionaţi (puţin peste jumătate din grupul investigat) citesc 
în mod egal poezie şi proză. Opţiunea pentru un gen de literatură este cristalizată 
pentru 19 persoane din eşantion, dintre aceştia şapte sunt atrase în general de poezie, 
iar 11 de proză.  

Interesul pentru poezie sau proză s-a născut din modul în care această 
activitate este percepută de către participanţii la studiu, fiind apreciată ca plăcută şi 
utilă, care stârneşte curiozitatea şi fascinează. Atracţia pentru proză s-a născut din 
efectele pe care urmărirea acţiunii cărţii le au asupra cititorului şi a subiectului 
abordat de autor. În mod similar, redarea poveştilor desprinse din viaţă sunt aspecte 
care fac cartea atractivă. Pătrunzând în lectură, adolescenţii se regăsesc în 
personaje, transpunându-se în universul creat de autor. Ei caută subînţelesuri ale 
textului, sunt preocupaţi de descoperirea personajelor şi a caracterelor acestora. În 
poezie captivantă este ideea de a descoperi sentimente, idei etc. ascunse în versuri. 
Versul are o altă rezonanţă în lumea celui care citeşte, surprinzând prin mijloacele 
de exprimare. Lectura unei cărţi de poezie sau de proză oferă senzaţia de linişte. 
Cartea este considerată un act de creaţie şi prin această capătă valoare pentru 
adolescenţi, fapt care conduce la creşterea interesului pentru literatură.  

În acelaşi timp, a vedea pe alţii că citesc, că sunt în căutare de cărţi, că 
discută despre acestea, determină creşterea interesului liceenilor pentru lectură. 
Şcoala are rolul ei, prin încurajarea elevilor pentru lectură (impunerea unui set de 
cărţi de citit). 

Dragostea pentru muzică poate să joace un rol important în dorinţa de a scrie 
versuri pentru cântece, cântecul fiind o modalitate de exprimare, de eliberare a 
impresiilor acumulate. Dorinţa de a scrie versuri bune (din punct de vedere 
calitativ) pentru a fi puse pe muzică este un motor motivaţional al exersării scrierii 
literare. În cazul studiului nostru, adolescentul care şi-a exprimat opinia în acest 
sens era interesat de muzica rap. Indiferent de genul muzical ales este de reţinut 
preocuparea de a asigura calitatea versificaţiei, care ridică valoarea unui cântec. 

Întâlnirea cu un scriitor joacă un rol important în viaţa oricărei persoane, cu atât 
mai mult în viaţa unor tineri în formare şi care sunt preocupaţi şi de literatură. Au 
avut ocazia de a întâlni scriitori (prozatori, poeţi etc.) un număr de 10 adolescenţi, 
restul de 21 netrăind experienţa cunoaşterii unui autor de carte. Sentimentele trăite 
de cei care au cunoscut un scriitor au fost intense şi au îmbrăcat diferite forme, 
având darul de a îmbogăţi spiritualiceşte şi de a creşte şi mai mult dorinţa de 
lectură. Tinerii s-au simţit atraşi de personalitatea scriitorului, au trăit o senzaţie pe 
care au catalogat-o ca fiind unică. Vorbind cu un creator de literatură, a crescut 
aprecierea faţă de scriitorul respectiv şi dorinţa de a afla detalii despre viaţa 
acestuia, ca om. Pentru unii adolescenţi s-a manifestat o stare de copleşire în faţa 
muncii şi personalităţii scriitorilor, dar şi dorinţa de a intra în universul acestora, de 
a afla sentimentele care au stat la baza creaţiilor lor, de a cunoaşte dedesubturilor 
operelor create. Întâlnirile cu scriitori au avut darul de a-i inspira pe viitorii tineri, 
de a li se naşte dorinţa de a scrie la rândul lor. 
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Până la momentul efectuării studiului au pus pe hârtie versuri proprii sau proză, 
cel puţin o dată, 22 de elevi. Acest procent semnificativ confirmă nevoia adolescenţilor 
de a se exprima, de a experimenta arta scrisului, de a valoriza experienţele, 
sentimentele, emoţiile în versuri sau proză. Faptul de a fi scris câteva rânduri, de a 
fi încercat să se exprime literar, a încurajat prezenţa acestora la acţiunea bibliotecii 
de a dezvolta preocuparea de a scrie în rândul tinerei generaţii.  

Nu este de neglijat restul de nouă tineri care s-au arătat preocupaţi de ideea 
de a scrie, de a se iniţia în această preocupare (artă), chiar dacă până la acel moment 
nu au transpus în scris gânduri şi/sau sentiment. Adolescenţii vor să se descopere, 
să vadă dacă au talent sau nu. Frământările interioare cer o cale de exprimare, iar 
scrisul poate fi o alternativă dezirabilă lor.  

Împărtăşirea celor din jur a textelor proprii este o punte de încercare, de testare 
a terenului (de a afla dacă plac versurile sau textele lor, dacă au valoare artistică). 
Dintre cei care au scris cel puţin odată pe hârtie câteva rânduri, 16 persoane au 
arătat celor din jur scrierilor lor. Nu au arătat altei persoane textele scrise un număr 
de şase adolescenţi. 

Au scris versuri sau proză încă din perioada şcolii primare un număr de şase 
adolescenţi, fapt care ne arată că înclinaţia spre această formă de exprimare se 
naşte de timpuriu în unele situaţii. Ceilalţi 16 adolescenţi aveau vârsta cuprinsă în 
intervalul 13–16 ani atunci când au scris prima data o poezie sau proză (a se vedea 
Tabelul nr. 2).  

 
Tabelul nr. 2 

Vârsta la care au compus/scris prima dată (vârsta indicată de respondent) 

Au scris/compus pentru prima dată versuri sau proză la vârsta: 
Intervalul de vârstă Nr. persoane Din care (număr): La vârsta de: 

  1   5 ani 
  1   8 ani 
  1   9 ani 

Între 5–11 ani 
(şcoala primară)   6 

  3 11 ani 
11 13 ani 
  2 14 ani 
  1 15 ani 

Între 13–16 ani 
(adolescenţa) 16 

  1 16 ani 
Nu e cazul/NR   9   
Total 31   

Sursa: Cercetarea autorului. 
 
Aveau cel puţin 13 ani împliniţi când penelul a cerut să fie pus în mişcare un 

număr de 16 adolescenţi dintre cei chestionaţi. Cea mai ridicată pondere o înregistrează 
vârsta de 13 ani (11 tineri făcându-şi la această vârstă „debutul”), ceea ce arată că 
odată cu intrarea în adolescenţă creşte numărul celor care au nevoie de exprimare 
prin mijloace literare. Un număr de 9 persoane nu au scris niciodată/nu au dat nici 
un răspuns (N.R.).  
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Doar trei adolescenţi dintre cei care au scris poezie/proză au trimis textele lor 
pentru a fi publicate. Fie că nu sunt încurajaţi de cei din jur (de profesori, de 
părinţi, de mentori etc.), fie că nu au avut acest interes, fie că nu au avut încredere 
în valoare textelor lor, adolescenţii au ajuns astfel, să fie lipsiţi de o ocazie de a 
măsura valoarea textelor lor şi de a începe o carieră literară cât mai timpuriu. 
Publicarea textelor, în cazul celor trei tineri, s-a făcut în revistele liceelor (în două 
cazuri), pe site-uri literare (WATTPAD) şi pe un blog local. 

PREOCUPĂRILE ADOLESCENŢILOR ÎN DOMENIUL CREAŢIEI LITERARE 

Preocuparea de a scrie poezie sau proză implică deja din partea adolescenţilor 
un efort constant, o orientarea a acţiunilor lor în zona pregătirii, o exersare continuă 
a abilităţilor, a scrierii de texte frecvent şi, mai ales, a testării impactului acestora, 
prin oferirea spre lectură a celor din jur şi implicit a supuneri unei evaluări critice. 
Înscrierea la atelierul bibliotecii este una dintre formele manifeste ale acestei 
preocupări.  

Motivele pentru care s-au înscris la atelierul de încurajare a creaţiei literare 
sunt în strânsă corelaţie cu dorinţa de dezvoltare, de perfectare a talentului creativ, 
cu marea semnificaţie pe care o are literatura pentru ei, ca indivizi, de a se 
manifesta într-o nouă zonă comportamentală şi de a verifica dacă sunt înzestraţi cu 
un talent real.  

Cele mai multe răspunsuri ce definesc motivaţia pot fi incluse în categoria 
nevoii/dorinţei de dezvoltare a înclinaţiei de a scrie (22 de răspunsuri). Scrisul este 
un mijloc de exprimare, de comunicare cu cei din jur, iar dacă este acompaniat şi 
de o aură creatoare, el oferă mari satisfacţii. Odată descoperit talentul este nevoie 
de şlefuirea lui, de adăugarea altor ingrediente care să asigure un produs literar de 
calitate. 

Adolescenţii preocupaţi să scrie poezie sau proză doresc să înveţe de la alţii, 
vor să se descopere, să afle lucruri noi, să-şi dezvolte abilităţile, să dezvolte 
capacitatea de exprimare şi a vocabularului. Sunt preocupaţi să stăpânească tehnica 
de a scrie şi vor să atingă înţelegerea poeziei sau prozei altor scriitori. Ei doresc să 
se regăsească într-un grup ai cărui membrii sunt legaţi de aceleaşi preocupări, să 
lărgească cercul creativ în scopul dezvoltării talentului.  

Sunt motivaţi în demersul de a participa la un atelier de scriere literară, iar 
importanţa şi locul pe care îl ocupă literatura în viaţa lor, este unul ridicat, ce 
trezeşte interesul pentru tot ce înseamnă creaţia literară, care naşte dragostea de 
poezie/proză şi oferă plăcere prin lectură. Toate acestea stârnesc interesul pentru 
actul de creaţie literară (şapte răspunsuri).  

Aceste două mari motive (nevoia de dezvoltare şi dragostea pentru literatură) 
sunt acompaniate de un alt motiv, şi anume, de a împărtăşi cu alţii creaţiile lor, 
stările, experienţele şi sentimentele trăite. Adolescenţii caută socializare, pe fondul 
temei literare, respectiv creaţiei şi doresc să îi descopere pe alţii care au preocupări 
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asemănătoare (cinci răspunsuri). Nevoia de apartenenţă socială, de alăturare la un 
grup legat prin pasiune pentru literatură şi prin dorinţa de a se alătura mediului 
scriitoricesc sunt specifice perioade adolescenţei. Acestea sunt în corelaţie cu 
orientarea atenţiei către realizarea personală şi profesională.  

Curiozitatea pentru acest domeniu, pentru acţiuni noi, este un alt motiv care a 
atras un număr de trei adolescenţi către o astfel de acţiune publică, iar alţi trei 
adolescenţi au apreciat că ideea este interesantă. 

Printre participanţi sunt adolescenţi care au nevoie de un impuls pentru a scrie 
(de o încurajare, o îndrumare din partea cuiva) sau de un mediu potrivit, aşa cum 
pentru alţii este nevoie de un context (un mediu potrivit, de o atmosferă stimulatoare) 
pentru a reveni la scris (câte două răspunsuri).  

Dorinţa de a face ceva nou pare a atrage tineri către zona creaţiei literare. Ei 
se cercetează intern (recurg la analize interioare), dar explorează şi mediul pentru a 
se manifesta optim. Tinerii vor să-şi testeze înclinaţiile, vor să afle dacă au talent în 
sfera scrisului (trei răspunsuri).  

O singură persoană şi-a motivat participarea prin dorinţa de a fructifica şansa 
de a publica poeziile, arătând astfel că are o preocupare pentru durată îndelungată, 
că actul de a scrie constituie un obiectiv principal. O altă persoană s-a alăturat 
grupului din raţiuni de solidaritate, pentru a susţine o colegă şi de a o încuraja pe 
aceasta să scrie.  

În ceea ce priveşte preocuparea de a publica, ea este activă la mulţi dintre cei 
chestionaţi (respectiv la 22 de adolescenţi). Cei care sunt interesaţi să publice au 
motivaţii diverse, de la dorinţa de a ajuta pe alţii prin ceea scriu, de a transmite 
mesaje, de a împărtăşi şi a se regăsi în aceleaşi idei (cinci adolescenţi), până la a se 
face cunoscuţi în lume şi la a fi apreciaţi de alţii (doi adolescenţi). Participanţii la 
atelier au multe de spus şi mai ales, ei vor să fie auziţi (trei adolescenţi). De 
asemenea, ei vor să influenţeze lumea, să lase o amprentă a existenţei lor – scrisul 
fiind una din căi. Cei mai rezervaţi testează publicul, vor să vadă cum sunt 
acceptate textele lor. Pentru ei este important să constate că ceea ce au scris este pe 
placul celor ce le citesc. Deşi îşi doresc să publice, sunt tineri care nu au încă curaj 
să trimită textele lor unor publicaţii de cultură sau reviste literare.  

Totuşi, există şi persoane care nu sunt interesate să publice – şapte adolescenţi 
au menţionat aceasta, motivând că nu sunt dispuşi să împărtăşească cu alte 
persoane (trei adolescenţi) sau nu au curajul să publice încă (o persoană), iar alţii se 
tem să afişeze rândurile lor („nu toţi gândesc ca mine, nu toţi au aceeaşi impresie 
despre cum văd eu lucrurile”).  

Este de aşteptat ca orice efort depus să fie urmat şi de o răsplată. Răspunsurile 
respondenţilor referitoare la aşteptările pe termen lung faţă de ceea ce ar putea 
obţine în urma publicării creaţiilor lor sunt sintetizate în Tabelul nr. 3. 

Analizând aşteptările pe termen lung faţă de publicarea creaţiilor proprii s-a 
constat că sunt preocupaţi de succes/renume/faimă un număr de şase adolescenţi, 
fapt ce se corelează cu ideea de a fi cunoscut, de împărtăşi şi de a influenţa pe alţii 
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sau mediul social. Sunt preocupaţi de ideea de câştigarea/obţinerea de bani din 
drepturi de autor un număr de doi adolescenţi, acest numărul mic de răspunsuri 
înregistrate fiind influenţat de două truisme: 1. faptul afirmat adesea că, în România, 
din scris nu se poate asigura venitul necesar pentru a acoperi cheltuielile zilnice şi 
2. caracteristica psihologică a adolescentului care încă nu este preocupat de ideea 
de a câştiga bani, ci mai degrabă de a comunica şi de a creşte stima de sine.  

 
Tabelul nr. 3 

Aşteptările cu privire la publicarea creaţiilor 

Adolescenţii se aşteaptă să dobândească în timp (pe termen lung) prin 
publicarea creaţiilor proprii: Nr. răspunsuri 

● Succes /renume/faimă   6 
● Să câştige bani din drepturi de autor   2 
● Să obţină influenţă   8 
● Altceva 12 
● NR   3 
Total 31 

Sursa: Cercetarea autorului. 
 
Obţinerea de influenţă, ca urmare a publicării creaţiilor, este un obiectiv a opt 

respondenţi, corelându-se pe de o parte cu dorinţa lor de a schimba lumea (aşa cum 
s-a mai făcut menţiunea mai sus), dar şi considerând că statul de scriitor deschide 
multe uşi ale societăţii, facilitând obţinerea de rezultate în munca lor.  

Dar, mai mult de o treime dintre adolescenţii chestionaţi (12 respondenţi) au 
alte aşteptări pe termen lung, arătând entuziasmul tineresc şi lipsa materialismului. 
Ceea ce se aşteaptă să dobândească în timp aceşti tineri, din activitatea de creaţie 
literară, este legat de producerea unei schimbări generate de împărtăşirea gândurilor, 
a sentimentelor, a trăirilor (se văd ca factori importanţi în ’corijarea’ lumii şi recunosc, 
astfel, puterea unei cărţi), ei vor să-şi depăşească limitele şi să se dezvolte, până la 
a excela în domeniul scrierii. Plăcerea de a scrie este puternică şi se constituie într-un 
motivator în „atingerea sufletelor cititorilor”, fiind preocupaţi de asigurarea unităţii 
umane.  

Invitând adolescenţii să privească în viitor, aceştia au arătat că actul de a scrie 
va rămâne o preocupare pe termen lung şi primeşte un interes constant din partea a 
14 tineri dintre cei care s-au înscris la atelierul de încurajare a creaţiei literare. 
Preocuparea de a continua să scrie se naşte din dorinţele lor de a acumula experienţă, 
de a cunoaşte alţi scriitori, de a fi citiţi de cei din jur şi de a-şi vedea creaţiile publicate. 
Nu sunt ghidaţi în acţiunea lor numai de bani sau faimă; ei îşi doresc să obţină 
pentru generaţia tânără un loc în lumea literară, devenind încă din adolescenţă un 
fel de susţinători ai implicării în universul scriitorilor.  

Este de remarcat că nici unul dintre cei chestionaţi nu exclude probabilitatea 
continuării preocupării de a scrie (nici un tânăr nu a dat răspuns negativ). Restul de 
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17 adolescenţi încă analizează această posibilitate, ei nefiind încă decişi să continue 
să scrie în viitor.  

Motivaţiile lor în continuarea activităţii de a scrie în viitor rezidă în considerarea 
scrisului, de către unii adolescenţi, ca fiind atât de necesar şi de firesc încât a face 
acest lucru nu pare special (două persoane). Pentru alţii scrisul îmbracă diferite 
valenţe, aceştia dorindu-şi să transmită prin scris emoţii trăite ori surprinse şi să 
inspire pe alţii, la rândul lor. Vor ca textele lor să fie citite şi efortul lor (munca lor) 
să fie apreciat(ă) de cei din jur. Îşi doresc să arate că pot, să impresioneze şi să aibă 
succes. Patru adolescenţi şi-au exprimat dorinţa de a-şi vedea publicate cărţile, de  
a fi recunoscuţi în calitate de scriitori şi chiar de a trăi din această ocupaţie  
(o persoană a făcut ultima afirmaţie). Un adolescent este motivat de dorinţa de a 
scrie versuri pentru muzica rap. Un alt adolescent este preocupat de câştigarea 
experienţei şi de cunoaşterea altor scriitori. 

Privind în ansamblu, aceşti tineri sunt motivaţi, sunt pasionaţi şi mai ales sunt 
preocupaţi de ideea de a arăta că „generaţia noastră nu este pierdută în privinţa 
scrisului”. 

Puşi în faţa unor alternative, pe care să le ia în considerare atunci când îşi 
plasează în viitor munca de producere de bunuri culturale (carte de poezie sau  
de proză) în raport cu alte preocupări/activităţi dominante (planificarea carierei) 
răspunsurile adolescenţilor relevă preocuparea lor în a continua să scrie. În tabelul 
de mai jos regăsim răspunsurile alese cu privire la viitorul estimat şi locul activităţii 
de creaţie literară în viaţa lor. 

 
  Tabelul nr. 4 

Opţiunile adolescenţilor pentru viitor privind continuare activităţii de a scrie 

Pentru viitor iau în considerare: (se alege un singur răspuns) Nr. adolescenţi 
Dedicarea muncii pentru viaţa literară (să scriu, să public – ca activitate 
principală a mea) 

  1 

Să continui să scriu, dar ca activitate secundară, pe lângă o carieră profesională 
în afara vieţii literare 

23 

Nu m-am gândit ce voi face în viitor cu privire la implicarea/scrierea/creaţia 
literară 

  7 

Total 31 
Sursa: Cercetarea autorului. 

 
Cei mai mulţi adolescenţi (23 persoane), când se gândesc la viitor, iau în 

considerare construirea unei cariere profesionale în alte domenii, scrisul fiind 
proiectat ca o activitate secundară. Aflaţi în faţa unor alternative definite, numărul 
nehotărâţilor cu privire la continuarea activităţii de a scrie se reduce, astfel că din 
cei 17 indecişi, 10 apreciază că ar putea continua să scrie, ca activitate secundară 
celei profesionale.  
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Rămâne ca un sfert din eşantion, la care nu s-a manifestat preocuparea pentru 
viitor în sfera scrisului (şapte tineri nu au gândit pentru viitor implicarea în creaţia 
literară), să mediteze la alternativa de a scrie sau nu pe viitor.  

O singură persoană este hotărâtă să se dedice scrisului, considerând-o activitatea 
sa principală, proiectând să devină o profesie pe viitor (să devină scriitoare şi să îşi 
asigure venituri). Aceasta are ca model un membru al familiei. 

CONCLUZII 

Ipoteza care a stat la baza acestui studiu este susţinută de rezultatele obţinute 
în urma cercetării. Adolescenţii sunt interesaţi şi preocupaţi să scrie şi să publice. 
Iubind literatura doresc să facă parte din această lume şi în calitate de scriitori, 
respectiv de producători de bunuri culturale. Deşi cei care au astfel de preocupări 
reprezintă o pondere mică în totalul adolescenţilor, ei sunt de luat în considerare cu 
atât mai mult cu cât reprezintă resursa umană din care ulterior se vor impune pe 
piaţa culturală scriitorii şi/sau poeţii. 

La vârsta adolescenţei scrisul determină dezvoltarea lor mentală, dar şi 
dezvoltarea ca personalităţi, reprezentând totodată o expresie a talentului cu care 
sunt înzestraţi, fapt ce conduce la orientarea către activităţi (profesionale sau nu) 
care să satisfacă rezolvarea nevoilor de realizare în societate şi de afirmare. 
Adolescenţii au nevoie să fie încurajaţi, sprijiniţi, îndrumaţi, au nevoie de spaţii 
sociale şi culturale care să le permită să evolueze, şi atunci când acestea au loc, ei 
se alătură. 

Ei sunt atraşi de ceea ce înseamnă mediu scriitoricesc, doresc să cunoască 
autori de carte, sunt interesaţi să stăpânească tehnicile scrisului şi îşi orientează 
comportamentul către dezvoltarea resurselor creative şi literare: caută medii în care 
scriitorii consacraţi sunt prezenţi, explorează lumea acestora, sunt preocupaţi de 
exersarea calităţilor literare şi doresc să facă din scris un instrument de dezvoltare 
personală, de comunicare, dar şi de obţinere pe termen lung, a recunoaşterii valorii 
muncii lor. 

Adolescenţi au o mare nevoie de exprimare prin scris, de manifestare şi de 
confirmare a capacităţii lor creatoare, acestea decurgând din traversarea stadiului 
de dezvoltare psihică, de acumulare de experienţe şi de autovalorizare. Scrierea 
literară devine un motor şi uneori un scop în viaţa tinerilor. El este important 
pentru că poate oferi multe: recunoaştere, apreciere, faimă, influenţă şi bani. Deşi 
recunosc avantajele care decurg din statutul de scriitor (faima de care se pot 
bucura, influenţa pe care ar putea să o aibă în relaţiile sociale, câştigarea unor 
venituri din drepturile de autor, din comercializarea cărţilor etc.), totuşi, la 
momentul efectuării studiului, pentru adolescenţii investigaţi primordială este 
depăşirea limitelor personale, dorinţa de perfectare ca individualităţi, de acumulare 
de noi abilităţi şi mijloace de exprimare, de relaţionare cu alte persoane cu aceleaşi 
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preocupări, precum şi dorinţa de a-şi aduce o contribuţie în societate prin promovarea 
unor opinii sau transmiterea unor mesaje.  

Preocuparea de a scrie este puternică la adolescenţi, însă această activitate va 
ocupa un loc secundar în viitor, neproiectând-o ca ocupaţie principală, ci ca una 
care va secunda activitatea profesională. Activitatea scriitoricească este privită, pe 
termen lung, ca fiind una care oferă plăcere, satisfacţii, reprezentând o cale de 
surmontare a unor limite autoapreciate şi uneori, un refugiu spiritual. 

Ca generaţie, adolescenţii simt nevoia să spună lumii ce simt şi ce gândesc. 
Ei vor să fie o voce a tuturor tinerilor, să arate că pot participa în societate, că au 
resurse valoroase. Sunt preocupaţi de problemele societăţii şi vor să fie activi, 
exprimându-şi opiniile. Tinerii găsesc că prin textele lor, prin ceea ce scriu, pot 
influenţa lumea, pot transmite mesaje care să ajungă la cititori şi astfel să le ofere 
un sprijin, ori să-i determine la acţiune în scopul dezvoltării sociale. În viziunea lor 
cartea are un rol major de modelator social şi cultural. În acelaşi timp ei sunt 
mânaţi de dorinţa de a dărâma stereotipuri şi credinţe formate de adulţi în defavoare 
tinerilor, de a demonstra că au ce oferi şi pot contribui în societate. 
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he study undertaken aims to show that teenagers are concerned 
about the literary activity and want to make a contribution, 
aspiring to be a writer. They are interested to master the 

techniques of writing and focus their behavior toward development of creative 
and literary resources: they search for environments where recognized 
writers are present, exploring their world, they are concerned about the use of 
literary talents and willing to make writing a tool for personal development. 
communication and also to obtain recognition of their work. Teens have a 
great need for expression through writing and the confirmation of their 
creative capacity. Writing is strong concern for adolescents, it is an objective 
in planning for the future, whether it will be dedicated to writing or that it will 
be a secondary activity along with their profession. As a generation, 
teenagers feel the need to tell the world what they think and feel and want to 
bring changes considering writing as a way of action. 

Keywords: teenagers, concerns, interests, culture, literary creation. 
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CHANGES IN SOCIAL POLICIES SINCE  
THE ECONOMIC CRISIS. WHAT IS LEFT OF  

WELFARE AFTER THE AUSTERITY MEASURES?⎢ 

IONUŢ-MARIAN ANGHEL  

ome scholars suggest that Romania, Estonia, Bulgaria, Latvia 
and Lithuania (REBLLs), have implemented one of the toughest 
austerity programs in Europe since 2010 (e.g. Blyth, 2013).  

I will argue, alongside other scholars, that the recent economic crisis these 
countries experienced was not caused only by an unregulated banking system, 
but also by their economic growth model. My focus will be more on Romania’s 
austerity program and its effects on various domains such as public and social 
spending, labor market policies, collective bargaining, education, and health.  
I will show that during the economic crisis, the neoliberal monetarist approach 
used by the IMF, known as the Polak model, used to redress the fiscal imbalances 
was blended with local policy decisions that overturn the relationship between 
labor and capital and placed the burden of economic recovery on the population. 
The article concludes that, while the problems were solved on the short run, the 
structural problems were not only left unaddressed, but many of them sharpened 
during and after the economic crisis. 

Keywords: austerity, social policies, public and social spending, economic 
crisis, economic growth model. 

INTRODUCTION 

In an overview of the impact of the economic crisis in 181 countries, Ortiz 
and Cummins (2013) uses the International Monetary Fund (IMF) data to analyze 
the trends in the adjustment measures and public spending during the period 2007 
to 2015 (for the 2013‒2015 years they used predictions). Thus, overviewing 314 
IMF studies, they conclude that the austerity measures taken in this period affected 
5,8 billion people in 2013 (80% of the globe’s population) and was estimated to 
reach 6,3 billion people in 2015 (or 90% of the world’s population) (See Table no. 1 
from Annex). The authors show that one quarter of the countries will undergo 
extensive contraction, by this meaning that the government public spending (as 
percentage of GDP) for the period 2013‒2015 will reach only the pre-crisis levels 
(2005‒2007) (Ortiz şi Cummins, 2013: 37). More than that, this fiscal contraction 
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will be more visible in developing countries than in developed ones. For example, 
68 developing countries were predicted to reduce their government public spending 
for 2013‒2015 by a 3,7% of GDP in average, while for the same period, only 26 
developed countries were predicted to reduce their government public spending by 
2,2% in average (Ortiz and Cummins, 2013: i) Since this fiscal contraction would 
ultimately lead to more unemployment, high prices for foods and gas, reduced 
access to public services in all over the globe, it is clear that the impact of the 
economic crisis was bared by the households. 

Ortiz and Cummins paper helps us to understand the different stages and 
responses caused by the global economic crisis. If during the beginning of the crisis, 
2008‒2009, governments were more inclined to increase their public spending to 
mitigate the effects of the economic crisis ‒ by increasing social expenditures, 
create incentives to stimulate the labor market and investments ‒, after 2010, most 
of the states starting contracted their public spending, and the “shift toward 
austerity was most acute in the group of middle-income countries and largely 
concentrated in Eastern Europe and Central Asia but also in the Middle East and 
North Africa, where [...] three-quarters of countries moved to cut spending by more 
than 3% of GDP, on average” (2013: 5).  

This also stands true for Romania, Estonia, Bulgaria, Latvia and Lithuania 
(REBLLs) which were seen by IMF and European Commission as good examples of 
crisis management. If we look at the Eurostat data on government public spending for 
REBLLs we see that all countries have contracted their public spending after 2010. 
Estonia, Lithuania and Bulgaria have undergone a sharp decrease in government public 
spending in just three years (2010‒2012) but have managed to redress to their pre-crisis 
level, or above, while Romania still did not reach its pre-crisis level (See Figure 1).  

 
Figure 1 

Public spending as percentage of GDP in REBLLs 

 
Source: Eurostat [tec00023]. 

 
In Romania, the contraction of public spending was argued to be necessary in 

order to reduce its public deficit, which increased from 2,8% in 2007 to 9,5% in 2009 
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and its current account deficit which increased from 3,8 of GDP in 2000 to 13,8% of 
GDP in 2007. I will argue, alongside other scholars (see Voinea, 2013) that the state 
of the economic crisis in Romania was not only the result of the global economic 
crisis (e.g. the crisis of the banking system) but also because of Romania’s blueprint 
towards economic growth based on foreign direct investments (FDIs) and private 
consumption. I will briefly sketch Romania’s (and the other REBLLs) development 
model in the 2000s in the first part. In the second part, I will describe the government’s 
responses to the economic crisis and the measures that were taken in the field of 
social policies – labor market, collective bargaining, education, and health. I will 
argue that the burden of the economic recovery was paid by the population, while the 
big capital remained untaxed. In the final part of the article I will pinpoint some 
implications of the changes in social policies that were undertaken during 2010‒2011. 
The data I used in this article are from Eurostat, if not mention otherwise.  

ROMANIA’S (AND THE OTHER REBLLS)  
ECONOMIC GROWTH MODEL IN THE 2000S 

According to Liviu Voinea (2013), the global economic crisis was just the 
trigger of the economic crisis in Romania (and by extension in the other REBLLs) 
and that loose fiscal and monetary policies were the main causes for Romania’s 
recession. Romania (as the other REBLLs) benefited by a constant economic growth 
between 2000 and 2008, but unlike the other countries from the group, had its own 
particularities. The employment rate remained constant since 2002. The size of the 
shadow economy decreased only slowly, from 36% in 2003 to 32,6% in 2010, while 
25% of the labor force is working in the agriculture, most of them in low-productive 
agriculture as subsistence farmers and contributing family workers (Incaltarau şi 
Maha, 2014: 50; Domnişoru, 2014b). Moreover, mass deindustrialization and the 
shortening of the labor force, due to outmigration gloomed the development potential 
in these countries. This is most obvious for Romania and Bulgaria, where industry’s 
added value to GDP dropped from 50% in 1990 to 27% in 2014, while manufacturing 
added value dropped by 40% in Romania and 50% in Latvia in the same period 
(World Bank, 2015b). This economic downturn ultimately led to outmigration of 10 
to 30% of REBLLs active workforce (Blyth, 2013: 219).  

As most as the authors remarked, the economic growth was mainly driven by 
FDIs and private consumption (Ban, 2013; Ban, 2014; Stănescu, 2014; Voinea, 
2013). Ban for example states that since the 2000s, Romania became a dependent 
economy on multinational financial capital and FDIs. Between 2002 and 2010, 
around 106 billion euros in FDIs and other financial flux entered the country, 
which lead to a tripling of the Gross Domestic Product (GDP) (Ban, 2013). If in the 
early 2000s, the FDIs reached 10% of the GDP, in 2009, the share was almost 50% 
(Ban, 2013; Moraru, 2013: 131). This spectacular growth is due to trade and capital 
account liberalization. The input from the FDIs not only increased labor productivity, 
but help fast increase exports. In the late 2000s, exports increased with 600% than 
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during the 1990s. Basically, from the first 100 exporters, 96 represented subsidiaries 
of multinational companies (Ban, 2013).  

However, the liberalization of capital did had its limitation. The REBLLs are 
considered to be fast capital account liberalizers and as Voinea (2013) shows all 
fast capital account liberalizers had bigger current account deficits than the prudential 
capital account liberalizers (Hungary, Slovenia, Slovakia), before the crisis. Not all 
FDI flows are considered to increase productivity and competitiveness. Without 
sufficient prudent regulations, Romania could not avoid speculative flows. For 
example, in 2007, over 60% of FOREX transactions took place in the derivatives 
segment, where dealers make profit from the volatility of the exchange rate. Over 
80% of transactions involved instruments with maturity less than 7 days, and 90% 
of them used by non-resident operators, meaning speculators (Gabor, 2010: 821).  

The FDI flows and monetary remittances ‒ which grew from 116 million 
dollars in 2001 to 1,7 billion dollars in 2008 (World Bank, 2015a) ‒ injected 
foreign currencies in the Romanian economy and helped appreciate the national 
currency and the exchange rate and facilitated instead a credit boom. A short 
glance on some indicators regarding the impact of the credit boom, reveals us that 
the households private debt raised from 3% of GDP in 2001 to 25,7% of GDP in 
2007, while the private credit reached 37,6% of GDP in 2008, from 7,2% in 2000, 
an increase by 522% (Voinea, 2013: 988). Most of the goods were imported, as 
imports doubled in nominal terms between 2004 and 2007, from 24 to 46 billion 
euros (Voinea, 2013: 991). If we look at the whole region, between 2007‒2008, 
CEE countries attracted 250 billion cumulative net inflow of credit, which then 
reversed during 2009, leading to exchange rate depreciations (Gabor, 2010: 
821‒822). The result of such consumption led growth was an increase in the 
current account deficit for Romania from 3,7% of GDP in 2000 to 13,4% of GDP 
in 2007 (Zamfir et al., 2011: 10) since most of the goods were imported.  

As long the FDIs and consumption maintained the economic growth, real 
wages surpassed labor productivity (See Figure 2). IMF showed concerns about the 
fast growth of wages in the government sector since 2004, which outpaced the ones 
in the private sector (IMF, 2007: 37). Thus, it is not surprising that the salary cuts 
from 2010 were aimed at the public sector. Ciprian Domnişoru for instance shows 
the wages in public administration and education surpassed the ones in industry 
and construction. If in 1997, the average wage in public administration was 90% of 
the average wage in the economy, in 2006 it reached 172%, while in education the 
increase was less visible, from 83% in 1997 to 116% in 2006 (Domnişoru, 2014b: 23). 
Not only wages but pensions also increased at a fast pace. Between 2006 and 2010, 
the average pension increased with 240% (from 298 to 717 RON). 

Thus, as an overview, until 2008, the REBLLs suffered from the same ills: 
rising current account deficits, while in Latvia, Lithuania and Romania this was 
doubled by a rising government public deficit; a massive deindustrialization which 
lead to outmigration of an important share of their workforce and a property bubble 
created by the credit boom, which loaded down households with private debt. All 
REBLLs were, to cite Mark Blyth (2013: 219), “open to money coming in and 
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people going out”. Furthermore, the economic growth model based on massive 
flows of foreign investments and foreign borrowing was vulnerable to external 
shocks because it was highly dependent on transnational capital flows. The 
REBLLs started accumulating current account deficits and because of their weak 
export performances (because of massive deindustrialization in the 1990s and the 
reduction of the manufacturing sector) their current account deficits were being 
mainly financed by FDIs and remittances (Ban, 2013; Blyth, 2013).  

 
Figure 2 

Labour productivity and real wage growth in Romania 

 
Source: European Commission, 2013: 213; European Commission, 2016: 193. 

 
In the aftermath of the Lehman-bank collapse, the REBLLs governments 

discovered a dreadful truth. Most of the local banks were subsidiaries of Western 
banks, and the market share of these banks varied between 80 and 100% (in Romania, 
the market share of foreign banks was 89%, see Ban, 2013). Since the home-banks 
were also worried about the solvency of their operations due to credit bubbles, the 
subsidiaries from CEE could retract their liquidities in order to help their home-bank 
operations (Blyth, 2013: 220). In order to avoid this money supply flight, EU-IMF-
BERD prepared a financial package that will bailout the financial banking system, if the 
REBLLs will commit to austerity measures. Latvia, Lithuania and Estonia announced 
that they will “voluntary” adopt structural adjustments policies in 2008, while Romania 
and Bulgaria followed them in 2009 (for the domains in which the REBLLs committed 
to undertake adjustment measures see Table 2 from the Annex). In exchange, the local 
subsidiaries will continue to receive money from their home-banks.  

Not only the banking system offered signs of hard times to come. Romania’s 
exports dropped in the last three months of 2008 from 3,2 to 2,5 billion euros (i.e. 
more than 40%), while the industrial production decreased in December 2008 by 
19% compared to the previous month (Duguleanǎ, 2011: 21). Moreover, remittances – 
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another source of covering the current account deficit ‒ dropped from 1,7 billion in 
2008 to 682 million dollars from 2008 to 2009 (World Bank, 2015a). Thus, the 
government agreed to a 20 billion loan from IMF, EU and BERD to redress its public 
deficit (although most of money really went to the banking system). The loan was 
conditioned by substantial fiscal consolidation and structural reforms, although some 
of the measures taken by the Romanian government that I present in the next section 
were not imposed by the financial institutions. But first, I will show that before 2010, 
the responses to the economic recession were more heterodox because the answers to 
the crisis in the main epistemic community were more diverse. 

FIRST RESPONSES TO THE ECONOMIC CRISIS.  
SHORT LIVED KEYNESIANISM 

I have shown in the introduction of this article that the government public 
spending have increased during the first years of the global economic crisis 
(2008‒2009). These expansion of public spending was not only the result of a 
political solution to mitigate the effects of the economic crisis, but it was also seen as 
a favorable solution inside the epistemic ecology of the most important departments 
of the IMF. Cornel Ban (2015a: 174) for example, shows that the research department 
of IMF (which publishes the World Economic Outlook), mainly filled by economists 
from the central banks in Europe and Nord America but also MIT scholars, did 
contest the IMF orthodoxy during the crisis and argued that the states should extend 
their public investments and expand income transfers to the unemployed and the 
poor households in order to combat the collapse of private demand. Thus, the 
European governments continued their investments in infrastructure, implemented 
tax exemptions and extend their social benefits in order to boost demand (which can 
be considered Keynesian measures) (Hermann, 2014; Todor, 2014). Indeed, all 
REBLLs have increased their financial effort (measured as euro spent per inhabitant) 
in the fields of unemployment and social exclusion.  

In Romania, the most important measures taken in 2009 were regarded to the 
protection of the labor market. Only in 2009, around 315.000 employees in the 
branches of constructions, industry and retail were fired (Stoiciu, 2012: 2). The 
government responded by encouraging investments, through tax exemptions on 
reinvested profit1, exemption from social security contributions for a six months 
period for employers that hired unemployed2, or starting grants for middle-sized 
enterprises (ibid.). Expenditures for labor market policies doubled in just two years 
(from 373,75 million euros in 2008 to 749,13 in 2010), although most of the 
expenditures went to unemployment benefits (Incaltarau and Maha, 2014: 60). But 
hard times were yet to come. In 2010, the government of Romania adopted an 
austerity package that included 25% wage cuts in all public sector, social protection 
                                   

1 Law 329/2009. 
2 OUG 13/2010. 
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benefits cuts by 15% and increasing VAT from 19 to 24%. These measures were 
doubled by other adjustment policies in the field of health, collective bargaining, 
labor market, that I discuss in the next section.  

AUSTERITY ARRIVES IN ROMANIA.  
IMPLICATIONS FOR THE SOCIAL POLICIES 

One of the core arguments in mainstream policy circles was that excessive public 
spending (thus a government debt crisis) was the main reason for the economic crisis. 
If this was true, than probably Italy should have been the first country that should have 
entered in recession (having a government debt of 102% of GDP in 2008). But this was 
not the case. The Baltic States and Ireland were the first countries that suffered a rapid 
economic downturn, although their public debt were below 50% of GDP.  

Romania reduced its public debt with 10%, from 26% in 2001 to 13% in 2008, 
but instead increased its current account deficit and government public deficit, which 
reached together 20% of GDP at the end of 2008. In order to redress this fiscal 
imbalances, the Romanian government adopted a Stand-By agreement with IMF in 
April 2009 (for a full account of the policy objectives undertaken by The Romanian 
government see Stănescu, 2014: 202‒215). The main objectives were to reduce the 
transnational capital flight, to straighten the fiscal and external deficits and to 
strengthen the banking system (Stănescu, 2014: 205‒206). The agreement was 
followed by harsh reforms in the fields of social protection, education, health, labor 
market, collective bargaining and public administration. As we shall see, the burden 
for economic recovery was paid by the population in favor of the capital.  

Romania’s austerity program reflects the core arguments of the neoliberal 
orthodoxy: expenditure control, low government deficits, lower inflation rates, 
increase interest rates to reduce the credit activity and lowering wages to increase 
competitiveness in the export sector (also known as the Polak model) (Gabor, 
2010; Voinea, 2013). Although “there is no alternative” rhetoric to austerity was 
used by the main political actors, Stefanie Walter (2016) shows that the practical 
policies used to reach the ends (e.g. lower government deficit) varied according to 
the government’s political orientation and its electoral pool. Also, Ciprian Domnişoru 
(2014a) remarks that president Băsescu did promote policies in favour of the 
bussiness environment and particulary for the bussiness clientele closer to the 
government’s main political party. During the economic crisis, he permanantly 
atacked the public employees, which rested on the back of the hard-working 
private entrepreneurs, blending his remarks with moral categories between the 
deserving and undeserving categories that should benefit from the state’s support 
(Fourcade et al., 2013). It is no surprising that in 2010, the government decided to 
cut by 25% the wages in the public sector, although the director of IMF, Dominique 
Strauss-Kahn, suggested that the government should have taxed the wealthy instead3. 
                                   

3 http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7299969-audio-strauss-kahn-catre-guvernul-boc-
mariti-impozitele-mai-ales-cele-pentru-bogati-spus-nu-noi-decidem.htm, accessed 29.10.2016. 
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Moreover, Romania was an EU champion in restructuring the public sector. Only 
in 2010, from the 70,000 jobs in public administration restructured in the EU 
countries, 50,000 were in Romania (Eurofund, 2010: 8). Until 2012, the total jobs 
restructured (lost) in public administration increased to 200,000, which represents 
1/6 of the total employees in the sector (Voinea, 2013: 1000).  

The government reversed the trend in social protection expenditures and 
reduced its financial efforts towards this domain. According to Eurostat, the 
Romanian government decreased its expenditures for combating social exclusion, 
from 17,37 euros per person in 2008 to 13,39 euros in 2011, while in the same period 
EU27 increased its efforts from 85,93 euros per person to 101,31 euros (Todor, 2015: 
86). Also, the unemployment benefit was reduced by 15% and the legibility criteria 
was toughen and thus, the number of unemployed who received unemployment 
allowances decreased from 435,497 in 2009 to 182,538 in 20114. Not to mention that 
the unemployment benefit devalued over the last 15 years, reaching 48,5% of the 
minimum wage in 2014, decreasing from 96,6% in 20005. The active labor market 
policies have failed to compensate for the lack of employment opportunities at the 
local level. Romania spends the lowest share for active labor market policies at EU 
level (0.03%) and consequently the number of people who resorted to such measures 
fell by half, from 103,839 in 2004 to 54,129 in 2012. 

Other social benefits that experienced a decrease in expenditures were disability 
allowances, family/children benefits and alongside the two benefits discussed 
above, are examples of the trend reversed after 2010, in a country were already the 
public and social spending are last in line, if we compare it to other EU countries 
(Mărginean, 2014). The liberal-democratic government tried also to cut 15% of 
pensions but the measure was opposed by a decision of the Constitutional Court. 
Instead, the government tried to reduce the contributions to the II pillar by 0,5% 
(and hence reduce the deficit of the first pillar), but met opposition from the Ministry 
of Labor, Social Protection and the Elderly and the World Bank, which argued that 
the reduction will not improve the deficit of the PAYG system (Adăscăliţei and 
Domonkos, 2015). Fighting with this opposition, the solution adopted was a freezing 
of the contribution to the second pillar for a year (Adăscăliţei şi Domonkos, 2015: 
100) and a taxation by 5,5% to healthcare for pensions larger than 740 RON (which 
increased to 871 RON in 2016). Moreover, the government introduced in 2009 the 
minimum guaranteed pension to ease off the pressures on household income at the 
bottom of the distribution (mainly farmers who have worked in the state owned 
collective farms during communism). However, the minimum pension is far behind 
the minimum wage, reaching only 400 RON (in 2015). 

Other public services were also affected by expenditure contraction. The 
education sector, already underfunded, received only three times above 4% of GDP 
in the period 2001‒2011. During the economic crisis, the public expenditure drop 
                                   

4 NIS, Tempo database, http://statistici.insse.ro/shop/, accessed 26.10.2016. 
5 NIS, Tempo database, http://statistici.insse.ro/shop/, accessed 26.10.2016. 
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by 1%, from 4% in 2007 to 3,1% in 2011. Underfunding of the education system 
creates social polarization in access to quality education, the poorest segment being 
sentenced to lower quality education. The dropout rate for young people aged 
18‒24 years fell by 4% in the last decade, from 22.4% in 2004 to 18.1% in 2014, 
but below the national target of 11.3%. Romania introduced since 2010 a cost-
analysis methodology to finance its educational system, and schools are now being 
financed per pupil and not by historical costs. Thus, between 2007 and 2011, more 
than 1700 schools were closed and 1534 were merged6, deepening the inequality 
between rural and urban areas in accessing education. Moreover, the unitary pay 
law from 2011 reduced the benefits (sporuri) for the teachers in rural areas, leaving 
the rural areas with more poorly qualified personnel (Domnişoru, 2014a).  

Public spending on health care was in 2014 more closely to the Baltic States 
(the most faithful adherents of economic libertarianism) than to those from Central 
Europe, ex-communist. With a share of 4% of GDP, Romania is antepenultimate in 
the EU. In the past 15 years, the sector has undergone several attempts of liberalization, 
privatization and decentralization, with a rather negative impact on the management 
of system resources. In 2012, a new health bill that aimed at extensive privatization 
of public hospitals and clinics ‒ in order to reduce public funding ‒ has been 
withdrawn from debate after it was heavily criticized by doctors and even the 
deputy minister. The lack of health professionals and poor motivation of the young 
ones to work in the health care system, because of low salaries, further complicates 
the functionality of the medical system. If between 2004 and 2008, the wages of 
doctors increased from 89% of the average wage to 98%, their wages decreased by 
25% due to austerity measures and also eliminated the 13th wage paid based on 
seniority and overtime. Some union leaders even remarked that the wages have 
been reduced by 40% for the medical staff (except family doctors), although the 
workload and overtime increased (Trif, 2013: 233). As in the case of teachers, the 
unitary pay law from 2011 reduced the benefits for the rural healthcare personnel, 
thus reducing the motivation for working in rural areas (Domnişoru, 2014a). 

Last but not least, the most important consequence of the economic crisis in 
my opinion was the weakening of the social agenda in favor of the multinational 
capital, which was enforced by two economic and political processes: reducing the 
influence of collective bargaining institutions ‒ which could pressure for wage 
increases ‒, and thus reducing the costs for the capital, and transferring the tax 
burden from capital to labor and consumption. 

In just a few months, the government adopted blitzkrieg a new labor code and 
a social dialogue law. Before 2010, Romania had a comprehensive legal system to 
negotiate wages at the national, branch and company level, while consultations and 
negotiations were carried between the government, employer associations and trade 
unions. The three actors established a minimum wage for each sector of activity. 
Frightened by the flight of the transnational capital, the Romanian government 
                                   

6 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14228103-cate-scoli-inchis-romania-bilantul-ministrilor-
aproape-1-800-scoli-inchise-1-500-comasate-2007-2011.htm [accessed 27.10.2016]. 
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changed one-sided the labor code towards flexibilization and replaced the laws that 
governed collective bargaining since 1991, with a social dialogue law that would 
regulate collective bargaining at all levels (Trif, 2013: 230‒231). A first remark 
that should be highlighted is that the government, through law 62/2011 on social 
dialogue, eliminated national collective bargaining. 

The new labor code facilitates part-time jobs or temporary employment, 
increases thresholds and reduces obligations for mass layoffs, thus facilitates individual 
and collective firing and restrains the right to strikes (Guga, 2014; Trif, 2013; Todor, 
2014; Hermann, 2014). Also, probation periods are extended from 30 to 90 days. The 
flexibilization of the labor code was not part of the agreement with IMF, but rather it 
was pushed on the agenda by the Foreign Investment Council and the American 
Chamber for Commerce and then taken over by the government. Since the 
modifications brought to the labor code, part-time and temporary employment did not 
increase. The part-time employment decreased from 9,5% in 2011 to 8,8% in 2015, 
while the share of employees with a contract of limited duration remained steady 
at 1%. There might be potential explanations for the lack of changes. First of all, in 
work poverty for part-time employment is largest in Romania (almost 60%) due to low 
wages. Also, effects in the changes of the legislation might be seen on the long run. But 
most importantly, because of Romania’s atypical employment structure, with a third of 
its workforce in informal economy: day laborers, working in subsistence agriculture or 
unpaid family workers, the last two categories representing 90% of the workforce 
working in agriculture – the European statistics underrates the share of workers in 
temporary jobs, since employment without a legal form is by its nature, temporary 
(Domnişoru, 2014b: 25).  

Just as worrying is the abolition of national and tripartite collective bargaining. 
The new legislation no longer affords social partners to negotiate cross-sectorial 
collective agreements, leading to a decentralization of collective bargaining and as 
a consequence, to a week coordination of trade unions (Trif, 2013). The Social 
Dialogue Law imposes legal obstacles for trade unions to obtain representativeness, 
complicating administrative procedures for registration of new trade unions while 
professional trade unions were abolished, and with it, the only legal paths through 
which employees could establish a trade union (Stoiciu, 2012). The thresholds for 
representativeness were increased and corroborated with the abolition of national 
collective agreement, made impossible for collective bargaining in enterprises with 
less than 20 employees, which represent 90% of Romania’s enterprises, and where the 
wages are already smaller than in large enterprises (Guga, 2014: 177). If the previous 
legislation stipulated that part time workers could not earn less than full-time workers 
who perform the same job, the new labor code permits free negotiation of wages 
for part-time workers, which might lead to wage differences between standard and 
atypical employment (Domnişoru, 2014b: 26). 

A follow up report on the effects of the social dialogue law, stipulates that share 
of employees covered by collective agreements decreased from 100% to less than a 
third (Chivu et al., 2013: 48). The trade unions had to regain their representativeness in 
harder conditions.  
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After the government passed the two laws, without consulting the Parliament 
or the trade unions, some effects on the short and medium term were seen. In 2011, 
the Labor Inspectors found 29,095 workers without a formal contract, a 60% increase 
from the previous year (Chivu et al., 2013: 26). The abolishing of national collective 
agreement and decentering the wage negotiations from national and branch level to 
sector and company level will increase disparities in wages in the same sector of 
activity and further precarize the workforce. In 2016, more than 2 million wage 
earners (or 44%), were earning the minimum wage (or below)7.  

As it can be seen, to maintain its competitive advantage against the multinational 
capital, the Romanian government choose to repress its labor force, by dismantling 
work rights and pushing many employees close to the minimum wage, which is 
already before last in EU (217 euros at PPP in 2015).  

Moreover, facing budget deficits, the state decided to implement regressive 
taxation, increasing VAT from 19 to 24%, (because VAT represents the largest 
share in government revenues), rather than progressive taxation on income. Thus, 
even in times of economic crisis, the state has virtually left untaxed corporate profits 
and shifted the burden on employees and consumers. The share in GDP of different 
types of taxes clearly indicates the huge gap between the two types of budgetary 
sources (See Figure 3). 

Figure 3 

The share of different types of taxes as a percentage of GDP 

 
Source: Eurostat [gov_10a_taxag]. 

                                   
7 http://www.zf.ro/eveniment/prima-oara-zf-prezinta-distributia-detaliata-salariilor-romania-

34-000-angajati-castiga-peste-10-000-lei-net-luna-polul-opus-70-dintre-salariati-castiga-1-700-lei-
lunar-salariul-mediu-economie-15284575/?utm_source=newsletter&utm_medium=li324_mi121797 
&utm_content=articol&utm_campaign=Pentru+prima+oara+ZF+prezinta+distributia+detaliata+a+
salariilor+din+Romania.+70%25+dintre+salariati+castiga+sub+1.700+de+lei+lunar%2C+salariul+
mediu+pe+economie&utm_term=li324_mi121797_s154882 [accessed 28.10.2016]. 



12 CHANGES IN SOCIAL POLICIES SINCE THE ECONOMIC CRISIS 245 

WAS IT REALLY WORTH IT? 

Hard to say. Most of the REBLLs recovered after just two years of recession 
and started experimenting economic growth since 2011 (See Figure 4). However, 
the annual economic growth is behind the economic output lost during the 
recession (especially in the Baltic States). It might look as a rapid recovery, but did 
it really solve the problems it was supposed to solve? It did manage to reduce the 
government deficit below the threshold of 3% of GDP imposed by IMF and also 
reduce their current account deficits. But during the recession, the unemployment 
doubled in Bulgaria, more than doubled in Latvia and tripled in Estonia and 
Lithuania. The youth unemployment rate increased since 2010 above 30% in the 
Baltic States and 20% in Romania and Bulgaria. The long-term unemployment 
more than doubled between 2009 and 2011 in the Baltic States, to 54% in Latvia, 
57% in Estonia, 52% in Lithuania and increased with 10% in Bulgaria (from 43 to 
55%) and Romania (from 31 to 41%)8. While the share decreased for the Baltic 
States in 2013, this was mainly because of outmigration (Woolfson şi Sommers, 
2016). The material deprivation rate grew outstandingly in the Baltic States 
between 2008 and 2011 by more than 10%, while the growth was more modest in 
Bulgaria. The at risk at poverty rate increased by 5% in Latvia in just 3 years 
(2007‒2009) and by 2% in just two years in Lithuania (2007‒2008), leading to 
outmigration of almost 4% of the Latvians and 3% of Lithuanians between 2008 
and 2011 (Blyth, 2013: 223; Woolfson and Sommers, 2016: 83). In Romania, the at 
risk of poverty rate increased after the economic crisis from 21,6% in 2010 to 
25,4% in 2015, leading the government to rethink a new social benefit scheme 
(The Minimum Social Inclusion Benefit) that will better reach the lowest quintile.  

The main narrative that the states are spending too much was contradicted by 
the data. All REBLLs had a government debt below 20% in 2008. In just 7 years, 
their public debt skyrocketed, in some cases even dramatically. Lithuania increased 
its public debt from 14% to 42% in 2015, while Romania also tripled its public 
debt, from 13% in 2008 to 38,4% in 2015. The governments transformed the 
private debt undertaken by their own consumers and real estate investors into a 
public debt.  

Not to say that the neoliberal pro-market orthodoxy was not fully contested 
during the economic crisis. We did not see any draconian financial regulations, nor 
was financial repression a response to the government debt crisis9, labor markets 
                                   

8 https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm [accessed 03.11.2016]. 
9 Financial repression refers to a set of regulations used during the 1945–1980 by Western 

Governments to reduce their debt accumulated during the second World War. Its main measures 
refers to establishing caps or ceilings on interest rates; direct ownership of banks or extensive 
management of banks and other financial institutions; restricting entry into the financial industry  
and directing credit to certain industries, see for example Reinhart, C. and Sbrancia, B. 2015. The 
Liquidation of Government Debt. Washington: International Monetary Fund. 
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continued to be deregularized (Ban and Gallagher, 2015b), while outsourcing of 
public services to private stakeholders continued to be preached as a way to 
increase the efficiency of public services (World Bank, 2016: 25, 28).  

 
Figure 4 

GDP annual growth in REBLLs (for the period 2000‒2014) 

 
Source: World Development Indicators (2015). 

 
Moving to our case study that I discussed in more depth, Romania 

implemented an austerity program that was seen even harsh by the IMF. The 
austerity package focused on control spending, reducing inflation, reducing 
wages to increase exports’ competitiveness and raised the interest rate to stop the 
credit boom that fueled the imports of goods and services and thus reached an 
external equilibrium ‒ also known as the Polak model (see Blyth, 2013; Voinea, 
2013). But, the Romanian government also cut welfare spending, cut 25% of all 
public wages, restructured (e.g. fired public employees) many government 
central/local agencies, deregularized labor market to remain competitive for the 
multinational capital and increase VAT from 19 to 24%, because of its large 
share to the total budget revenue. Many policies adopted during the economic 
crisis were not in the agreement with the international financial institutions, and 
were fully assumed by the government in power. Although the policies adopted 
during this crisis were largely conditioned by the country’s vulnerability profile, 
the actual policies implemented to meet the ends reflected partisan interests of 
the government in power to influence policy design and distributive outcomes of 
the crisis (Walter, 2016). This also reflects Careja and Emmenegger (2009) 
findings that the government composition has the most direct influence on the 
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direction of welfare spending during economic crises. The center-right government 
in power during 2010‒2012 took decisions that would favor the private companies, 
multinational capital and business clientele closest to the leading political party 
and placed the burden of the economic recovery on the population.  

Romania managed to get back on track at the end of 2011 with a small growth 
in GDP by 1,1%, due to an amazing increase of its exports between 2010 and 2011 
by 55% (Voinea, 2013: 1001). Altogether, Romania was a model of austerity for  
two years (2010‒2011) but then managed to comeback to growth thanks to exports in 
countries that suffered less during the crisis (mainly Germany)10 and to steady 
increases of the minimum wage to stimulate the domestic demand. However, 
Romania did not resolve its structural problems regarding its large informal 
economy, underemployment in agriculture, one of the lowest employment rate in the 
EU. The unemployment rate remains in 2015 around 7%, just as in 2010, the first 
year when austerity came into force. The at risk of poverty rate increased from 21,6% 
in 2010 to 25,4% in 2015.  

During the economic crisis, Romania experienced paradoxically the largest 
drop in inequality in the EU (from 38,3 in 2007 to 33,5 in 2011) but this was not 
the result of some redistributive policies11 ‒ on the contrary, during this period we 
have witnessed a comprehensive reform of the social assistance system, in which 
categorical benefits were transformed into means-tested, coupled with a strengthening 
institutional capacity for better targeting of benefits to the population with the 
highest risk of poverty (Pop, 2013) – but rather because of the wage cuts in the 
public sector and the contraction of profits in the real estate market. Once the 
wages were reinstated and the economy starting recovering, it increased again to 
37,4 in 2015, only before Lithuania. The further flexibilization of the labor code 
and the weakening of the trade unions since 2011 will probably change the wage 
distribution, bringing more employees to the minimum wage and increase wage 
differences in the same branch of activity. For example, if 15,4% of the employees 
in 2011 were earning gross wages between 801‒1000 RON (200‒250 euros), in 
2013 the share increased to 20,3% (National Institute of Statistics, 2012: 150, 
National Institute of Statistics, 2016: 177). 

The REBLLs seem to have put themselves back on track although with much 
smaller annual GDP growth than before the economic crisis. The damaged caused 
instead is much more important, more people in poverty, a growth in youth 
unemployment, in longer term unemployment which ultimately lead to more 
outmigration and thus more problems in the future, all because of “scarce social 
policies” (Creţu, 2011).  
                                   

10 http://statistici.insse.ro/shop/ [accesed 04.11.2016]. 
11 Although the introduction of the minimum guaranteed pension did manage to ease off the 

pressures on household income at the bottom of the income distribution 
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ANNEX  

Table no. 1 

Number of Countries and Population Affected by Public Expenditure Contraction, 
2008‒2015 (in % of GDP) 

Developing 
Region/ 
Income 
Group 

Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

No. of countries contracting  8 3 10 8 6 10 14 16 
No. of persons affected (millions) 313 252 1,702 248 117 1,598 1 785 1 956East Asia and 

Pacific 
% of population affected  15,6 12,6 84,8 12,3 5,8 79,6 89 97,5
No. of countries contracting  6 4 16 19 7 17 19 16 
No. of persons affected (millions) 35 29 322 391 48 351 380 366 

Eastern Europe 
and Central 
Asia % of population affected  8,4 7 76,9 93,4 11,4 83,7 90,7 87,3

No. of countries contracting  9 4 14 15 10 19 17 17 
No. of persons affected (millions) 310 42 263 451 285 478 311 369 Latin America 

and Caribbean 
% of population affected  51,7 6,9 43,8 75,2 47,6 79,6 51,9 61,5
No. of countries contracting  2 5 9 5 5 9 9 9 
No. of persons affected (millions) 11 227 280 153 125 314 317 317 

Middle East 
and North 
Africa % of population affected  3,4 70 86,4 47,1 38,4 96,6 97,7 97,7

No. of countries contracting  3 3 5 5 2 3 6 3 
No. of persons affected (millions) 57 341 1,373 1,523 53 1,32 1,648 1,491South Asia 
% of population affected  3,3 19,9 80,1 88,9 3,1 77 96,1 87 
No. of countries contracting  16 14 17 22 17 31 26 33 
No. of persons affected (millions) 323 307 389 388 433 701 651 749 Sub-Saharan 

Africa 
% of population affected  36 34,3 43,5 43,3 48,4 78,3 72,7 83,6
No. of countries contracting  13 9 11 17 12 21 19 22 
No. of persons affected (millions) 339 312 175 386 224 502 541 460 Low-income 
% of population affected  42,2 39 21,8 48,1 28 62,6 67,5 57,4
No. of countries contracting  18 14 28 27 12 35 34 36 
No. of persons affected (millions) 324 713 1,962 1,965 319 2,009 2,385 2,483Lower-middle-

income 
% of population affected  12,5 27,4 75,5 75,5 12,3 77,2 91,7 95,5
No. of countries contracting  13 10 32 30 23 33 38 36 
No. of persons affected (millions) 386 173 2192 803 518 2250 2166 2304Upper-middle-

income 
% of population affected  15,1 6,8 85,7 31,4 20,3 88 84,7 90,1
No. of countries contracting  44 33 71 74 47 89 91 94 
No. of persons affected (millions) 1,049 1,199 4,33 3,154 1,061 4,761 5,092 5,247Developing 

countries 
% of population affected  17,6 20,1 72,7 52,9 17,8 79,9 85,5 88,1
No. of countries contracting  11 4 35 37 21 30 40 38 
No. of persons affected (millions) 73 16 1,071 933 682 1,04 1,13 1,095High-income 

countries 
% of population affected  6,2 1,4 91,9 80,1 58,5 89,2 97 94 
No. of countries contracting  55 37 106 111 68 119 131 132 
No. of persons affected (millions) 1,122 1,215 5,401 4,087 1,743 5,8 6,222 6,343All countries 
% of population affected  15,7 17,1 75,8 57,4 24,5 81,4 87,3 89 

Source: Ortiz şi Cummins (2013: 3). 
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Table no. 2 
 

Adjustment Measures in REBLLs between 2010‒2013 
 

Country Reducing 
subsidies 

Wage bill 
cuts/ caps 

Increasing 
consumption 

taxes 

Pension 
Reform 

Rationalizing 
and targeting 

safety nets 

Health 
reform 

Labor 
Reform 

Bulgaria X X X X X X  
Estonia  X  X    
Latvia X   X X   

Lithuania  X X X X X  
Romania X X X X X X X 

Source: Ortiz şi Cummins (2013: 17). 
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nii cercetători argumentează că România, Estonia, Bulgaria, 
Letonia şi Lituania (REBLLs) au implementat unele dintre 
cele mai dure programe de austeritate din Europa începând 

cu anul 2010 (vezi de exemplu, Blyth, 2013). În acest articol, voi argumenta, 
alături de alţi autori, că recenta criză economică nu a fost cauzată doar de un 
sistem bancar nereglementat, ci este şi rezultatul modelului de creştere economică 
dezvoltat în aceste state. Articolul se va axa mai mult pe programul de austeritate 
din România şi efectele sale asupra diferitelor domenii, cum ar fi cheltuielile 
publice şi sociale, politicile privind piaţa forţei de muncă, negocierile colective, 
educaţie şi sănătate. Voi arăta că în timpul crizei economice, abordarea 
neoliberală monetaristă utilizată de FMI, cunoscută sub numele de modelul 
Polak, utilizată pentru a redresa dezechilibrele fiscale, a fost dublată de 
decizii politice locale care au întărit şi mai mult relaţiile de putere inegale 
dintre muncă şi capital în favoarea celei din urmă şi au externalizat povara 
redresării economice pe umerii populaţiei. Articolul concluzionează că, în 
timp ce problemele pe termen scurt au fost rezolvate, problemele structurale 
nu numai că nu au fost adresate, dar multe dintre ele s-au adâncit în timpul şi 
după criza economică. 

Cuvinte-cheie: austeritate, politici sociale, cheltuieli publice şi sociale, 
criză economică, model de creştere economică. 
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igiditatea pieţei forţei de muncă devine o problemă din ce în 
ce mai importantă în condiţiile şocurilor asociate crizelor 
economice, datorită necesităţii de creştere a capacităţii de 

adaptare şi a vitezei de răspuns la acestea. Astfel, politicile publice care 
vizează piaţa forţei de muncă necesită o orientare spre atenuarea rigidităţilor 
determinate de factorii instituţionali, demografici sau de neconcordanţa dintre 
cererea de calificări şi oferta sistemului de învăţământ. 

Prezenta lucrare evidenţiază rolul politicilor active care sunt orientate  
spre creşterea flexibilităţii pieţei forţei de muncă, subliniind importanţa şi 
impactul acestora asupra capacităţii de adaptare  operativă şi eficientă la 
schimbările macroeconomice.  

Cuvinte-cheie: politici active ale pieţei muncii; flexibilitatea pieţei muncii; 
serviciul public de ocupare; revigorarea pieţei muncii. 

INTRODUCERE 

Într-o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă, forţa de muncă este capabilă să 
schimbe locurile de muncă relativ rapid, stimulând astfel crearea de locuri de muncă 
mai productive şi dispariţia celor mai puţin productive. Dinamismul pieţei muncii 
contribuie la creşterea ratelor de ocupare, în timp ce barierele în calea ocupării 
formale mută angajaţii în sectoarele informale mai puţin productive, sau chiar în 
inactivitate (Kuddo, 2009).  

Luând rata şomajului ca principal indicator al pieţei forţei de muncă, se face 
distincţie între şomajul ciclic, determinat de reducerea temporară a cererii agregate, 
şi şomajul structural, determinat de funcţionarea defectuoasă a pieţei muncii. 
Delimitarea între cele două nu este o problemă uşoară, însă se apreciază că există o 
componentă ciclică şi datorită faptului că ratele şomajului au fost ridicate în 
decursul unor perioade îndelungate, există şi o component structurală destul de 
pronunţată (Calmfors, 2004; Ailenei şi Mosora, 2011).  

Necesitatea realocării, din timp în timp, a angajaţilor între diferite alternative 
productive (Mortensen şi Pissarides, 1999) se manifestă cu atât mai mult cu cât 
piaţa muncii trebuie să se adapteze rapid la noile condiţii impuse de criza economică. 
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Realocarea rapidă şi eficientă a angajaţilor devine, în aceste condiţii, elementul 
esenţial al succesului înregistrat de răspunsul pieţei muncii la şocul în cererea de 
şomaj social crizei actuale. 

Flexibilitatea pieţei muncii reprezintă, astfel, cel mai important element al 
unei strategii de combatere eficientă a efectelor crizei economico-financiare care a 
afectat toate statele lumii. Aceste elemente apar pe fondul unei populaţii îmbătrânite, 
al unor decalaje în ceea ce priveşte cererea şi oferta de calificări pe piaţa forţei de 
muncă şi al unor rate încă reduse ale ocupării forţei de muncă la nivel naţional, dar 
şi la nivelul Uniunii Europene comparativ cu obiectivele strategiei Lisabona sau 
Europa 2020. Vârsta înaintată, precum şi deficitul de calificări sau nivelul redus de 
educaţie al celor rămaşi fără loc de muncă pun presiuni suplimentare pe strategiile 
de flexibilizare a forţei de muncă. 

ACTIVIZAREA POLITICILOR PUBLICE PE PIAŢA MUNCII 

Promovarea politicilor publice în ceea ce priveşte piaţa muncii trebuie să 
vizeze atât şomerii, cât şi populaţia ocupată, dar ar trebui să vizeze şi reactivarea 
forţei de muncă prin politici care să stimuleze reintrarea în rândul forţei de muncă a 
populaţiei inactive. Aceste politici trebuie să urmărească atât efectele pe termen 
scurt, cât şi pe termen mediu şi lung. Politicile pe termen lung urmăresc ameliorarea 
flexibilizării forţei de muncă în condiţiile unor schimbări profunde şi repetate. 
Promovarea măsurilor active şi mai ales extinderea aplicabilităţii lor ar putea 
contribui la menţinerea şomajului la niveluri acceptabile şi la flexibilizarea pieţei 
muncii Scopul politicilor pieţei muncii este de a atinge o funcţionare eficientă şi 
corectarea dezechilibrelor apărute pe piaţa muncii şi de a sprijini anumite categorii 
considerate de interes pentru buna funcţionare a pieţei muncii, respectiv categoriile 
cu dificultăţi: şomerii, persoanele aflate la risc de pierdere involuntară a slujbei, 
persoanele considerate inactive, dar care ar dori să intre pe piaţa muncii. În continuare 
ne vom referi la Recomandările Comisiei Europene cu privire la furnizarea unor 
politici active ale pieţei muncii, care includ măsurile privind piaţa muncii şi 
serviciile pieţei muncii (servicii publice de ocupare), dar şi un sistem adecvat de 
protecţie socială, care include suportul financiar, respectiv politicile pasive ale 
pieţei muncii.  

În opinia experţilor europeni, programele de reformă trebuie să asigure investiţii 
în tranziţii reuşite pe piaţa muncii, dezvoltarea unor competenţe adecvate prin sistemul 
de educaţie şi formare, astfel încât să se realizeze combaterea eficientă a sărăciei şi 
excluziunii sociale, reducerea şomajului structural, a şomajului în rândul tinerilor şi 
a inactivităţii, dar şi protecţia socială adecvată şi durabilă favorabilă incluziunii 
sociale (European Commission, 2010). 

Măsurile pasive ale pieţei muncii se referă la asistenţa financiară acordată 
direct sau indirect persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii, principala măsură 
pasivă referindu-se la ajutorul de şomaj. Există două efecte ale alocaţiilor de şomaj. 
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Primul se referă la influenţa asupra intensităţii căutării, judecată în termenii 
coordonării dintre şomaj şi locuri de muncă vacante. Al doilea efect se referă la 
faptul că beneficiile generoase fac şomajul mai puţin dureros şi tind să crească 
salariile negociate. Ambele efecte duc la creşterea duratei şomajului şi a ratei 
naturale (Blanchard, 2006).  

Alocaţii generoase de şomaj reprezintă o cauză a rigidităţilor pieţei muncii şi 
a ratelor ridicate ale şomajului. Beneficiile de şomaj trebuie evaluate atât din punct 
de vedere al nivelului veniturilor, comparativ cu veniturile anterioare obţinute din 
muncă (rata de înlocuire), cât şi al perioadelor de acordare.  

În condiţiile actuale, datorită extinderii formelor atipice de ocupare şi creşterii 
ratei de părăsire a pieţei muncii, devine mai dificil a se îndeplini condiţiile de 
contribuţie ca bază a acordării protecţiei împotriva şomajului în viitoare perioade 
de lipsă a locului de muncă. În plus, indemnizaţia de şomaj nu răspunde problemei 
şomajului de lungă durată, fenomen care este considerabil mai extins decât acum 
câteva decenii, în special în rândul celor care nu dispun sau dispun de calificări 
reduse (Clasen şi Cregg, 2006). În plus, beneficiile pasive au pierdut teren, după 
1990, în multe ţări. În cele mai dezvoltate state ale bunăstării din Europa, acestea 
au scăzut cu 10–20%, comparativ cu salariile minime. Scăderea nu s-a produs numai 
în statele în care nivelul de trai era ridicat, cum este cazul Suediei şi Olandei, ci şi 
în cazul statelor cu nivel redus, Germania sau Belgia (Cantillon, 2010). Reducerea 
generozităţii a fost determinată, în plus, de expansiunea modalităţilor de testare a 
eligibilităţii şi de înăsprirea condiţionării.  

În condiţiile în care protecţia prin măsurile pasive pe piaţa muncii rămâne 
principala modalitate de alocare a cheltuielilor pentru politicile pieţei muncii în 
majoritatea statelor Uniunii Europene, obiectivul fundamental al politicilor pe piaţa 
muncii este de a lupta împotriva şomajului prin complementaritatea dintre măsurile 
pasive şi activarea pieţei muncii, respectiv reintegrarea profesională (Hemerijck, 
2011).  

Trebuie înţeles caracterul stimulator al sprijinul financiar în scopul determinării 
unui comportament activ al forţei de muncă pentru găsirea (menţinerea) unui loc de 
muncă. Dacă măsurile pasive se referă la acordarea unui venit de înlocuire în 
timpul perioadelor de şomaj, măsurile active accentuează (re)integrarea pe piaţa 
muncii prin training, crearea de noi locuri de muncă, subvenţii pentru angajare, 
sprijin pentru demararea unor afaceri de către şomeri etc. (Meager, 2008).  

Pe baza recomandărilor organismelor internaţionale, fiecare ţară îşi concepe 
propria politică cu privire la ocuparea forţei de muncă. În acest sens, există recomandarea 
standard a organizaţiilor internaţionale de realocare a resurselor dinspre alocaţiile 
de şomaj ca beneficii pasive spre măsurile active ale pieţei muncii (Calmfors, 2004). 
Trecerea de la măsurile pasive la cele active: politici publice care ţintesc rigidităţile 
pieţei forţei de muncă, a fost un pilon important al strategiei europene de ocupare, 
cel puţin începând cu Lisabona (European Commission, 2010). Politicile active sunt 
mai eficiente decât cele passive, pe de o parte, datorită costurilor mai scăzute, dar şi 
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datorită faptului că sprijină îmbunătăţirea competenţelor şi a competitivităţii la nivel 
individual, naţional, regional.  

Conceptul de politici de activare presupunând legături mai strânse (chiar 
condiţionarea) între politicile pasive şi cele active implică o creştere a intrărilor şi 
participării pe piaţa muncii şi eliminarea treptată a ieşirilor de pe piaţa muncii 
pentru cei în vârstă de muncă (pensionări anticipate, medicale, beneficii de lungă 
durată pentru motive medicale) (Clasen şi Clegg, 2006). Activarea îi ajută pe cei în 
căutarea unui loc de muncă să fie mai activi, prin îmbunătăţirea posibilităţilor lor 
de angajare, prin investiţia în propriile calificări (Kuddo, 2012), dar condiţionează 
beneficiile pasive de obligaţia de participare în diferite programe, modificând balanţa 
între drepturile şi obligaţiile şomerilor (World Bank). Politicile active pe piaţa 
muncii, ca parte integrantă a conceptului de activare a pieţei muncii, reprezintă o 
modalitate de a face faţă ratelor ridicate ale şomajului din multe ţări.  

Trebuie subliniat faptul că în unele ţări şomajul nu este foarte ridicat, în ciuda 
unor dezechilibre majore pe piaţa muncii în ceea ce priveşte şomajul în rândul tinerilor 
sau şomajul de lungă durată, ocuparea în mediul rural sau ocuparea persoanelor de 
peste 50 de ani. O cauză a ascunderii şomajului este rigiditatea pieţei muncii şi lipsa 
eforturilor pentru flexibilizarea ei. În aceste condiţii, ea nu poate răspunde în mod 
optim necesităţilor de (re)alocare a forţei de muncă. Unul din motivele care fac 
necesare politicile active se referă la eşecul pieţei (Greve, 2006), datorat lipsei de 
transparenţă, precum şi investiţiilor insuficiente în training. În anumite sectoare 
există o structură rigidă a salariilor şi o posibilă discriminare pentru anumite grupuri. 
În plus există şi o autosusţinere a riscului de şomaj (deja devenit şomer devine din ce 
în ce mai grea găsirea unui loc de muncă). Eşecul pieţei se referă la faptul că pieţele 
muncii nu se golesc şi nu asigură ocuparea deplină, ceea ce determină o neconcordanţă 
între cererea şi oferta de muncă. Politicile active acţionează pentru a permite să 
participe activ pe piaţa forţei de muncă tuturor celor care pot. Politicile active de 
ocupare reprezintă unul din cei patru piloni ai politicilor de flexicuritate promovaţi de 
Uniunea Europeană (European Commission, 2007). Aceste politici au două obiective 
principale (World Bank): 

● unul economic: creşterea probabilităţii ca şomerii să găsească de lucru, 
creşterea productivităţii şi veniturilor; 

● unul social: îmbunătăţirea incluziunii şi participării asociate cu ocuparea. 
Politicile active de ocupare a forţei de muncă includ o gamă largă de activităţi 

de stimulare a ocupării şi productivităţii, cum sunt: creşterea calităţii forţei de muncă 
(training pentru actualizarea şi îmbunătăţirea calificărilor), creşterea cererii de forţă 
de muncă (crearea de noi locuri de muncă în sectorul public, dar şi subvenţionarea 
sectorului privat) şi îmbunătăţirea concordanţei dintre cererea şi oferta de forţă de 
muncă (prin consiliere şi asistenţă, dar şi prin calificarea şi recalificarea celor aflaţi 
în şomaj sau a celor aflaţi la risc de şomaj) (OECD, 1994). Politicile active ale pieţei 
muncii ajută şomerii să se reîntoarcă la muncă prin servicii de plasare şi consiliere, 
dar şi prin programe de training şi creare de locuri de muncă (Kuddo, 2009). Există 
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o puternică eterogenitate în ceea ce priveşte efectele măsurilor active, apreciindu-se 
că pentru anumite grupuri sunt mai eficiente decât pentru altele. De asemenea, se 
apreciază că evaluarea efectelor pe termen lung este mai favorabilă decât evaluarea 
pe termen scurt, şomajul de lungă durată fiind un indicator cheie al evaluării 
măsurilor active de ocupare (Boone şi van Ours, 2004). 

Politicile de ocupare sunt în principal politici macroeconomice care se adresează 
categoriilor globale macroeconomice, cum ar fi cererea globală de consum, investiţia 
globală, etc. 

Obiectivul politicilor de ocupare este de a oferi oportunităţi de ocupare 
productivă tuturor celor care doresc să lucreze şi de a menţine rata şomajului la 
minim posibil. 

Instrumentele utilizate de politicile de ocupare sunt următoarele: politici fiscale 
(impozite, subvenţii), politici monetare (dobânzi, rate de schimb valutar, oferta 
monetară), politici de salarizare (salariul minim, indexarea salariilor), politici sociale 
(vârsta de pensionare, alocaţii pentru copii etc.), investiţii în infrastructura publică, 
promovarea exporturilor şi aşa mai departe. 

Ceea ce este important pentru noi este ca politicile de ocupare ar putea avea 
un impact pozitiv sau unul negativ asupra volumului ocupării. Dacă oferta de forţă 
de muncă şi structura internă a ocupării rămân constante, succesele înregistrate prin 
intermediul politicilor de ocupare conduc la o reducere corespunzătoare a şomajului 
(şi viceversa). Deoarece atât oferta de forţă de muncă, cât şi structura internă a 
ocupării sunt într-o permanentă schimbare, este important de monitorizat dezvoltarea 
în toate cele trei domenii, adică modificările la angajări (cererea de forţă de muncă), 
oferta de forţă de muncă şi structura ocupării. Rata şomajului se poate modifica în 
cazul în care acelaşi volum de ocupare a fost distribuit mai multor persoane (prin 
creşterea ponderii muncii cu fracţiune de normă sau prin reducerea şi redistribuirea 
muncii desfăşurate peste program). Sau şomajul ar putea creşte datorită faptului că 
mai multe persoane au absolvit sistemul educaţional, dar volumul ocupării a rămas 
constant. 

De asemenea, nu se poate garanta ca toate politicile care intenţionează să 
creeze locuri de muncă chiar reuşesc să facă acest lucru. Creşterea salariului minim 
pe economie, de exemplu, ar putea conduce la un consum global mai mare al 
persoanelor care trăiesc la nivelul salariului minim. Creşterea consumului ar putea 
duce la creşterea producţiei de bunuri şi servicii, iar această creştere de producţie 
este de aşteptat că va determina creşterea ocupării. Pe de altă parte, salarii minime 
mai mari înseamnă costuri crescute pentru întreprinderi. De aceea, întreprinderile 
ar putea reduce numărul angajaţilor care primesc salariul minim şi să sporească 
automatizarea producţiei. Mai multă automatizare ar putea crea mai multe locuri  
de muncă pentru muncitorii care deţin calificări superioare în detrimentul celor 
necalificaţi, care primesc salariul minim. 

De remarcat este faptul că deşi politicile de ocupare influenţează doar 
indirect volumul ocupării, rolul lor rămâne deosebit de important. Politicile active 
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pe piaţa muncii au însă o influenţă directă, dar sunt de obicei mai puţin importante. 
Aceste politici este de aşteptat să aibă un impact marginal asupra volumului 
ocupării şi/sau al şomajului (chiar dacă în titlul lor „crearea de locuri de muncă” 
sună foarte promiţător). 

Referindu-ne la Republica Moldova finanţarea activităţii Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă se realizează din Bugetul de Stat şi din Bugetul 
Asigurărilor Sociale de Stat. 

Programul „Ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială” este elaborat anual, 
în directă corespondenţă cu Legea 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea 
forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă. Realizarea Programului anual este efectuată în conformitate cu limitele 
mijloacelor financiare prevăzute Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă şi structurilor teritoriale. Potrivit Legii bugetului anual, finanţarea activităţii 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se realizează din bugetul de 
stat şi din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. 

Analizând Programul de Dezvoltare Strategică al Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă pentru 2013–2015, menţionăm că, din totalul cheltuielilor – 
55% revin pentru plata ajutorului de şomaj, iar pentru măsurile active – 22%. Acest 
lucru ne permite să menţionăm că măsurile pasive au o pondere de 2, 5 ori mai mare 
decât măsurile active, iar această tendinţă se menţine constantă. Ar fi trebuit să 
inversăm situaţia, să creăm locuri de muncă, fapt pentru care se cer anumite programe 
de stimulare a agenţilor economici în scopul eficientizării managementului financiar 
al pieţii muncii şi reducerii resurselor pentru plata măsurilor pasive. 

IMPORTANŢA MĂSURILOR ACTIVE  
PENTRU FLEXIBILIZAREA PIEŢEI MUNCII 

Scopul măsurilor active este de a îmbunătăţi concordanţa dintre cererea şi 
oferta de forţă de muncă în scopul depăşirii rapide, fără implicaţii sociale, a perioadelor 
de şomaj şi de a asigura o structură ocupaţională echilibrată a forţei de muncă necesară 
la nivel naţional. Aceasta presupune o adaptare mai rapidă la noile cerinţe ale pieţei 
muncii prin calificare şi recalificare. Îmbunătăţirea sau dobândirea de calificări noi 
sunt cerute atât de evoluţii nefavorabile ale mediului economic naţional sau global, 
cât şi de schimbarea structurii ocupaţiilor impuse de progresul tehnic şi înaintarea 
spre economia cunoaşterii. 

Măsurile active sprijină atât angajaţii şi şomerii, cât şi angajatorii, permiţându-le 
primilor să rămână sau să reintre pe piaţa muncii şi oferindu-le celor din urmă o forţă 
de muncă mai bine calificată. 

Politicile active reprezintă o parte importantă a politicilor orientate spre „noile 
riscuri sociale”. Se apreciază că societatea actuală se confruntă cu noi riscuri sociale 
rezultate ale transformărilor socioeconomice determinate de postindustrializare. 
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Noile riscuri sociale sunt concentrate pe anumite grupuri, de cele mai multe ori tineri, 
familii monoparentale şi femei aflate pe piaţa muncii. Ele se referă la reconcilierea 
dintre muncă şi viaţa de familie, schimbări în structura familiei, familii monoparentale 
şi participarea tot mai mare a femeilor pe piaţa muncii, existenţa unor calificări reduse 
sau învechite, protecţia socială insuficientă, tineri având calificări reduse. Persoanele 
cu venituri şi calificări reduse întâmpină dificultăţi suplimentare datorită acumulării 
dezavantajelor care le afectează poziţia socială (Armingeon şi Bonoli, 2006). În plus, 
schimbările pieţei muncii au întărit relaţia dintre educaţie şi ocupare (Taylor-Gooby, 
2004). Rolul politicilor active pe piaţa muncii este de a integra sau reintegra, de a 
ajuta aceste grupuri să facă faţă noilor provocări prin diferite măsuri adoptate la 
nivel naţional. Canalele prin care acţionează politicile active sunt: 

9 creşterea intensităţii căutării de noi locuri de muncă prin consiliere şi acces 
facil la informaţii; 

9  îmbunătăţirea calificărilor participanţilor la programe; 
9  adaptarea calificărilor la cerinţele pieţei muncii. 
În acest fel, politicile active pot duce la creşterea ratelor de ocupare şi 

reducerea şomajului printr-o mai bună concordanţă a ofertei cu cererea pe piaţa 
muncii. Creşte competitivitatea prin faptul că participanţii la aceste măsuri pun 
presiune suplimentară asupra celor aflaţi deja pe piaţa muncii (ca angajaţi), datorită 
îmbunătăţirii nivelului de calificare. Unii autori (Hujer şi alţii, 2004) evidenţiază 
efectul favorabil asupra productivităţii muncii şi deci asupra performanţei economice 
de ansamblu. Cererea agregată este un element care condiţionează succesul politicilor 
active. În lipsa unor schimbări semnificative în cerere, politicile active vor acţiona 
prin substituirea lucrătorilor care părăsesc piaţa muncii (pensionare) sau prin înlocuirea 
celor care nu mai corespund din punct de vedere al calificărilor. Chiar dacă 
politicile active pot acţiona şi prin crearea de locuri de muncă în sectorul public sau 
prin subvenţionarea angajării în sectorul privat, măsurile care se referă direct la 
training şi asistenţă pentru găsirea locurilor de muncă sunt măsurile cele mai 
eficiente pentru integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor, persoanelor 
descurajate, tinerilor şi şomerilor de lungă durată, grupurilor defavorizate. Calificarea 
şi recalificarea forţei de muncă sprijină integrarea de lungă durată a participanţilor 
pe piaţa muncii, făcându-i adaptabili, prin creşterea capacităţii de a face faţă unui 
mediu economic într-o continuă schimbare. Având în vedere efectele pe termen 
lung ale calificării, acestea sunt măsurile cele mai eficiente din punct de vedere al 
costurilor (Meager, 2009). 

Politica de creştere a mobilităţii pe piaţa muncii reprezintă o politică activă 
eficientă, în cazul Republicii Moldova. 

În sublinierea importanţei trainingului ca măsură „clasică” de politici active 
pe piaţa muncii trebuie menţionată şi tendinţa de îmbătrânire demografică, care 
caracterizează perioada actuală. Aceasta implică, de cele mai multe ori, existenţa 
unor calificări slabe sau învechite care necesită actualizare urgentă, pentru că populaţia 
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de peste 50 de ani este foarte expusă riscului de a părăsi piaţa muncii prin programe 
de pensionare anticipată, pensionări medicale sau, pur şi simplu, descurajare. Chiar 
dacă proaspăt intraţi pe piaţa muncii, tinerii absolvenţi sunt, de asemenea, o importantă 
categorie-ţintă a politicilor active. Aceştia sunt lipsiţi de experienţă şi uneori lipsiţi 
de calificări datorită unui sistem de educaţie mai puţin bazat pe dobândirea de 
competenţe şi mai mult pe dobândirea de cunoştinţe teoretice. O perioadă de 
şomaj/inactivitate prelungită la începutul intrării pe piaţa muncii poate afecta uneori 
ireversibil şansele de integrare cu succes a acestei categorii. Riscul de a degenera, 
datorită insuccesului pe piaţa muncii, în efecte sociale nefavorabile datorate alcoolului, 
consumului de droguri etc., este mai mare la această categorie de vârstă decât la altele. 
Prin urmare, sprijinirea integrării tinerilor, proaspăt absolvenţi, pe piaţa muncii este 
o investiţie pe termen lung în coeziunea socială. O categorie care necesită atenţie 
deosebită în Republica Moldova o reprezintă persoanele subocupate. Deşi nu deţin 
încă o pondere foarte mare în totalul ocupării, această categorie este importantă datorită 
faptului că mai mult de jumătate din cei afectaţi se află involuntar în această situaţie. 
Trebuie crescute, deci, şansele acestora de a obţine un loc de muncă cu normă 
întreagă, pentru a elimina riscul de marginalizare şi excluziune socială. Învăţarea 
pe tot parcursul vieţii este importantă pentru toate categoriile de vârstă datorită 
schimbării continue a cererii de calificări. Privit astfel, trainingul este o măsură de 
prevenire care poate garanta rămânerea pe piaţa muncii a persoanelor. Din acest 
motiv, măsurile active din diferite ţări au început să ţintească şi persoanele angajate, 
trainingul reprezentând cheia adaptabilităţii forţei de muncă. 

CONCLUZII 

Succesul politicilor pe piaţa muncii depinde de numeroase caracteristici ale 
economiei respective, nu numai ale pieţei muncii, de aceea acestea trebuie analizate 
împreună. În primul rând trebuie evaluate politicile pasive, implicit ajutoarele de 
şomaj ca principal element, din punct de vedere al generozităţii, ca nivel al plăţilor 
şi ca durată de acordare. Dacă politicile active au drept scop flexibilizarea pieţei 
muncii prin creşterea şanselor de adaptare a forţei de muncă la anumite condiţii, 
politicile pasive pot avea efecte puternic negative, stimulând rigiditatea şi lipsa de 
comportament activ pe piaţa muncii. Tocmai de aceea politicile de activizare prin 
creşterea ponderii măsurilor active au devenit de importanţă majoră pentru toate 
statele şi figurează printre recomandările organismelor internaţionale. În al doilea 
rând trebuie avute în vedere măsurile privind diferite politici macroeconomice, 
cum ar fi politica de impozitare asupra veniturilor. Dacă în trecut politicile publice 
cu privire la ocupare urmăreau contracararea efectelor nefavorabile apărute pe piaţa 
muncii, după producerea acestora, accelerarea modificărilor tehnologice din ultimii 
ani impun necesitatea creşterii adaptabilităţii angajaţilor la condiţiile în continuă 
schimbare, în scopul reducerii riscului de a deveni şomer în viitor. 
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he rigidity of the labor market becomes an issue of more and 
more importance considering the shock associated to the 
economic crises due to the need to increase the adaptability 

and the speed of response. Thus, public policies aimed at labor market require 
an orientation towards softening the rigidities determined by the institutional, 
demographic or mismatching factors between the demand and the supply of 
the qualified education system.  

This paper highlights the role of active policies that are aimed at 
increasing labor market flexibility, stressing the importance and the impact on 
the operative and effective adaptation towards macroeconomic changes. 

Keywords: active labor market policies, labor market flexibility, public 
employment, reviving the labor market. 
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PROIECTE DE CERCETARE 

THE PARTNERSHIP WITH THE POLICE – 
“INCUBATOR” OF BEST PRACTICE⎢ 

ELENA SIMONA MARIN  

Motto: “A warned child is a saved child”. 

Education represents the fundamental social phenomenon emerged once with 
the human society, specific to each social organization, fulfilling functions of 
informing and training the individual from an intelectual, moral, artistic and physical 
point of view. 

In the contemporary society, the education topic has developed new connotations 
caused by changes which occur in all fields of the social life. Education overcomes 
the limits of exigencies and national values and tends to universality, towards the 
common value heritage of humanity. Due to this reason a unitary curriculum cannot 
answer alone to human diversity, while the permanent education desideratum tends 
to become an undoubted reality. 

The educational projects, generally speaking, have the largest interdisciplinary 
character, and offer the most efficient modalities of forming the children’s character 
ever since primary school-years, because the educational factors are those most 
appreciated and accessible to their hearts. 

It is known that ever since the most young age children accumulate an array 
of knowledge if they are brought into contact with objects and natural phenomena. 

Children need to come into contact with actions meant to enlarge their spiritual 
world, to quench their cognitive thirst, to create for them opportunities in order to be 
able to feel strong emotions, to be able to nose around so that they would form 
durable convictions. These premises have been the foundation of this partnership 
with the police which I have set into motion throughout the 2014–2015 school year. 

Through this setting in motion of the educational project in partnership 
“The Street – a friend or a foe” I have intended to teach the pupils how to avoid, or 
at least to reduce to a minimum, accidents in which the “little pedestrians” might 
get involved. 

The project is a proof of the stimulating wish, development and perfection of 
those habits of the pupils needed to self-protection and increasing of care towards 
their own self and of those surrounding them.  
                                   

Adresa de contact a autorului: Elena Simona Marin, Colegiul de Artă Carmen Sylva, 
Str. Bobâlna, nr. 44, Ploiești, România, e-mail: costeaelena2004@yahoo.com. 
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The activities proposed to be set in motion throughout the project have had as 
a specific form of development the direct meetings between children and the police 
officers, activities meant to impulse pupils to learn, to learn and to always respect 
the traffic rules on the public way, in their role of direct traffic participants, as well 
as the behaviour rules in the public transportation. The meetings with these 
specialized professionals have taken place both at school, where different traffic 
situations have been exemplified to the pupils, spoken as well as by images, (both 
at school and away right on the traffic ways), where pupils had to face specific 
situations and apply the newly formed habits as to the following of the traffic rules. 

A. GOAL AND OBJECTIVES 
To know and follow the traffic rules and the guidelines of social conduct. 
To increase the adaptation skill of the pupils to the traffic factors and conditions. 
To develop those necessary attitudes regarding the correct decision making, 

in order to achieve the self-protection. 

B. BENEFICIARIES: PUPILS 
C. EXPECTED OUTCOMES: 
� To form real and correct traffic participants; 
� To realize own portfolios, posters and expositions that include individual 

products of pupils regarding traffic on the public ways, with the corresponding 
characteristics. 

D. DURATION: JANUARY – APRIL 2015 
E. PROJECT ORGANIZATION 
1. The Project Team. 
2. The Activity Programme: 
� Preparation of the Activity. 
� Setting Responsabilities: method and theme. 
� Development of the Activity. 
� Evaluating the Activity: monitoring, centralizing, appreciation, measurement. 
3. Identifying the Resources: human, material, financial. 

F. THE PROJECT DISTRIBUTION: LOCAL COMMUNITY 
The activity preparation consists of disseminating the project and its importance 

by launching the offer to the pupils and parents followed by the project promotion 
to the local community and the project participating institutions.  

The development itself has been structured around four main themes: 
1. “Do you know traffic?” – the initial pupil testing through a questionnaire 

by choosing the correct answer. 
Example of questionnaire: 
Choose the correct answer: 
a) A pedestrian is: 
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□ someone who is walking. 

□ someone who is driving. 

□ someone who is riding a bike. 
b) I always walk on the sidewalk or side of the road facing traffic. 

□ Yes 

□ No 
c) I follow traffic signs and signals while walking. 

□ Yes 

□ No 
d) I cross the street only at corners or crosswalks. 

□ Yes 

□ No 
e) I do not use electronics such as games and cell phones while walking. 

□ Yes 

□ No 
f) I wear clothing that allow me to be seen by others. I wear bright colors 

during the day and reflective materials at night. 

□ Yes 

□ No 
Short evaluation:  
– 47 pupils ( from 100) did not know traffic signs. 
– just 32 pupils (from 100) did not use electronics while walking. 
– 63 pupils (from 100) din not cross the street properly. 
2. “The black street chronicle” – a meeting with traffic police officers in 

order to present some materials about accidents in which little pedestrians were 
involved due to their lack of attention: 

– Around 300 children under the age of 14 die or are seriosly injured on 
Prahova’s roads each year; 

– nearly two in three road accident happen when children are walking or 
playing; 

– almost two–thirds of child accident victims are boys; 
– as a child gets older the risk of a road accident increases; 
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– the risk of being involved in a road accident when walking or playing is 
more than 10 times greater for a child with hearing difficulties; 

– in the village area pupils walk or cycle to school with friends rather than 
with parents, the school journey is longer and they have greater freedom to be 
outside and to visit friend on their own. 

3. “The little pedestrian” – simulating the traffic participation by knowing 
and following the traffic rules during a gathering of pupils from the other grades. 

o Step 1: Use sidewalks and crosswalks, pedestrian bridges or tunnels 
whenever possible. 

o Step 2: The old rules apply: Stop, look and listen. Do not enter a crosswalk 
while looking down at your phone or listening to loud music with headphones. 

o Step 3: Obey official traffic control devices such as road signs, traffic 
lights and street markings. Wait for the right of way, and even then, proceed 
cautiously. 

o Step 4: If you exercise outside, wear lightcolored clothing and invest in 
workout gear with reflective strips. Be extra cautious when exercising with 
headphones. 

o Step 5: Walk on the right-hand side of the crosswalk whenever practical. 
o Step 6: Walk on the left-hand side of the street facing traffic if no sidewalk 

is available. 
o Step 7: Do not cross an intersection diagonally. 
o Step 8: Make eye contact with drivers. When crossing the street, wait until 

you’re sure each driver sees you. 
4. “It is good to know how to react to any situation!” – a concrete activity 

of going on the public ways; recognizing the traffic signs; following the traffic 
rules and civic manners in the public transport. The following interventions and 
countermeasures relating to the pedestrian environment were identified: 

o Road safety education can be delivered via a variety of methods which aim 
to promote safe behaviour. For example pedestrians could be educated to improve 
awareness of other users’ needs, to develop strategies to minimize the risk of being 
involve in a collision or to increase general road safety knowledge. Young pedestrians 
are generally easier to influence than older pedestrians. 

o Carriageway narrowing has also been shown to reduce average driving 
speeds and thus improve pedestrian safety. 

o Removal of on-street parking can help to improve pedestrian safety as 
collisions often occur when pedestrians are crossing between parked cars (although 
the presence of parked cars on the street is also associated with a reduction in 
travelling speed). 

o The use of stop lines at crossings can encourage drivers to stop further back 
from the crossing and therefore reduce the risk of drivers running red lights or edging 
onto the pedestrian crossing before the green lights. This has been shown to reduce 
pedestrian conflicts. 
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o Raised zebra or signal-controlled crossing can help to reduce vehicle speed 
on the approach to the crossing and encourage vehicles to give way to pedestrians. 

o A central refuge can improve safety by providing pedestrians with a safe 
place to stop while crossing a busy road 

o Improved lighting can improve pedestrian safety at night. 
The last stage of the project consisted of the evaluation of the activity through 

organizing a round-table discussion with the participation of collaborators and 
beneficiaries, having the goal of appreciating and measuring the concrete educational 
value of all activities, which have been developing throughout this action. There have 
also been proposed retrievable measures in case of gaps discovery of the cognitive 
level and the application of the adequate manners in traffic. 

HOW WE CAN KEEP CHILDREN SAFE? 
As parents and teachers: 
– we can set a good example and supervise them well; 
– we can teach them and talk to them about roads and safety; 
– we can make sure they use the right safety equipment – reins, child seats 

and cycle helmets. 
Through the four organized meetings of this project, the pupils have discovered 

that the police officer is a person that watches for our safety, a friend of those who 
follow the rules of this game called “traffic”. The organized roll-plays have determined 
the pupils to discover the street from the perspective of the little police officer as part 
of the traffic patrol. Therefore both the adult and the young police officer shook 
hands with each other and worked shoulder to shoulder together to solve difficult 
situations emerged during the organized walks and the watched videos. 

The teacher received the paper of the artful “magician” who had made possible 
this force deployment, closely supervised the dialogue between participants, followed 
the reactions of the pupils and offered them the moral support if required, created the 
proper conditions of an honest dialogue and intervened in the crisis situations to 
diminish and solve small misunderstandings occurred along the way. 

In the end, we all have realized that the street becomes a friend or foe depending 
on our behavior, and a warned child about the hidden perils is a saved child from 
the traffic accidents. 

By the means of the dynamic and attractive character of the project themes, 
as well as its educational idiosyncrasy it has permanently been ensured the pupils 
cultivation of moral qualities, the education of the will power, the self-control, the 
development of visual and acoustic acuity, of being observant.  

The presented educational project was a likeable activity for the primary school 
pupils, through which many communication bridges have been set, preconceived 
ideas, previously gained in the family environment, regarding traffic police officers 
have also been erased and substituted with seeds of respect towards the law and 
order institutions in the hearts of the little traffic participants. 
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On 1–2 September, Bucharest hosted the International Conference Facing  
a New “Age of Migration?” Methodological Challenges, Conceptual Questions, 
Political Entanglements, which was organized by ESA RN 35 “Sociology of 
Migration”, The Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy (ICCV), 
The Faculty of Sociology and Social Work, University of Bucharest (FSAS), and 
The Research Institute of the University of Bucharest (ICUB). The conference 
created the space for discussions attended by 107 registered participants from 
universities and research centres from Germany, Italy, France, Spain, UK, Norway, 
Slovakia, Latvia, Switzerland, Ireland, Austria, Sweden, Hungary, Luxembourg, 
Netherlands, Croatia and Romania. The two days of the conference were opened by 
two keynote speeches given by Bridget Anderson and Michael Collyer, and followed 
by seven sections of papers, a book presentation and Raffaella Greco Tonegutti’s 
review of EU financed migration programme. The event was put in place by the 
organizers as a response to the current visibility of various types of migration 
(refugees, highly skilled, contract workers, etc.), and it was meant to be open to the 
academic public, to all those interested in mobility across borders, regardless of their 
formal statute as presenters or members in the aforementioned institutions. 

Keynote speeches: from epistemology and migrant subjectivities to 
the politics of mobility 

The plenary speeches that opened the two conference days were held by 
prestigious researchers in the field of migration studies, Bridget Anderson, Professor of 
Migration and Citizenship, as well as Research Director of the Centre on Migration, 
Policy and Society (COMPAS), University of Oxford, and Michael Collyer, Reader 
in Geography at the University of Sussex, and recipient of numerous research grants 
from international institutions. 
                                   

Adresele de contact ale autorilor: Alexandra Deliu, Elena Tudor, Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, 
e-mail: alexandradeliu@yahoo.com; elenatudor7@yahoo.com; Mădălina Manea, Institutul de Cercetare al 
Universităţii din Bucureşti, Şos. Panduri, nr. 90, Bucureşti, e-mail: sandravilcu@yahoo.co.uk. 

CALITATEA VIEŢII, XXVII, nr. 3, 2016, p. 267–273 



 ALEXANDRA DELIU, MĂDĂLINA MANEA, ELENA TUDOR 2 268 

Both speeches focused on contrasts and inequality connected to migration, 
and on methodological issues in making migrants the subjects of research/ policies, 
by drawing on examples from contemporary migration, such as the refugee crisis. 

The first conference day began with Michael Collyer’s presentation, No Foreign 
Land. Border Politics, Migrant Subjectivities, Research Epistemologies. The speaker 
used as conceptual tools the border and political subjectivity to look into the 2013 
regularisation of refugees in Morocco, arguing for the recognitions of migrants as 
autonomous subjects which can and should inform policies.  

The activities of the second day of the conference were prefaced by another 
thoughtful presentation, How Fragile is the World: migration and the politics of 
mobility, delivered by Bridget Anderson. Some of the key topics that were touched 
upon in the speech were: questioning the ‘migrant’ concept, the connection between 
migration and citizenship, with a special emphasis on the statuses of migrants and 
differentiated citizens, and also the future of the migration scholarship. 

Session 1: Borders, refugee crisis and migration policies 
In the social and political context of the discussions about the “refugee 

crisis”, the conference’s longest session was the first one, which was focused on 
Borders, refugee crisis and migration policies and comprised of 17 papers. 

The first subdivision was chaired by Laura Moroşanu from the University of 
Sussex, UK, and gathered together presentations on discourses and images on 
migrants as found on the Internet, the written press or governmental campaigns 
with analysis on aspects such as discrimination, differences and anti-immigration 
discourses about immigrants and refugees. Karin Peters (Wageningen University, 
Netherlands) and Maria Xenitidou (University of Surrey, UK) presented their 
analysis on weblogs focused on the refugee crisis and Anna Amelina (Goethe 
University Frankfurt, Germany) continued with a discussion about regulation 
practices of the European mobility, and was followed by the ethnographic study of 
Rachel Waerniers and Lesley Hustinx from the Ghent University in Belgium. 
Mona Simu (RIQL) talked about the written press, Eszter Kill (Eötvös Loránd 
University, Hungary) made an analysis of the campaign against immigration in 
Hungary and Francesco Cerchiaro (University of Padova, Italy) closed the subdivision 
with a presentation on mixed couples. 

Margit Fauser (Bielefeld University, Germany) was the chair of the second 
subdivision. The topics discussed covered: conceptual reflections on borders (Mădălina 
Manea, University of Bucharest), the role of non-state actors in constructing borders 
(Abby Peterson, University of Gothenburg, Sweden), official documents on the 
second generation in Italy (Michael Eve, Enrico Gargiulo and Maria Perino of the 
University of Eastern Piedmont, Italy), deportation of the Malians (Susanne 
Schultz, University Bielefeld, Germany) and the impact of the refugee crisis on 
economic immigration policies (Nella Popović, University of Zagreb, Croatia). 
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The last subdivision was chaired by Karin Peters (Wageningen University, 
Netherlands). The final papers in the session dealt with comparative studies, the key 
word being policies: their impact on interethnic interaction (Julia Dahlvik, the Austrian 
Academy of Sciences), migrant child care (Janina Glaeser, Goethe University of 
Frankfurt, Germany/France), political discourses (Belén Fernández-Suárez, University 
of Coruna, Spain), asylum seekers in Germany (Hanne Wiegel from Wageningen 
University, Netherlands), and demographic changes (Susanne Schultz, Goethe 
University Frankfurt, Germany). 

Session 2: Highly skilled migration 
Chaired by Radu Dragoş from the Institute for East and Southeast European 

Studies in Germany, the second session was dedicated to “Highly skilled migration”. 
The presentation “Romania's Medical Exodus. Evidence from LinkedIn Data” 
(Alina Botezat and Lucian Doru Botezat, (CIDER, Romania/Germany)) confirms 
the data official statistics provide on the main destinations chosen by Romanian 
physicians. The paper signed by Robert D. Reisz, Cristian Pânzaru and Claudiu 
Ciprian Dirina (West University of Timisoara, Romania) on the “Brain Drain 
Migration through Romanian Academics” compared data in 2000 and 2013 on the 
emigration intention of academics. 

Session 3: Focus on temporary migration 
The conference included presentations on the data obtained as part of three 

international Horizon2020 and FP7 research projects on migration. The third 
session presented five papers with a “Focus on temporary migration” (RN 35 and 
FP7 Temper”, part of them developed within the FP7 TEMPER project1). 

The session opened with Michael Collyer’s paper which gave insights on 
stakeholders’ assessments of temporary migration projects employed in the European 
Union, in the context of the economic crisis, based on data collected through an 
online questionnaire conducted as part of the Temper project. Amparo González 
Ferrer (from CSIC, Spain), who also chaired the session, developed a theoretic 
assessment regarding the determinants of return migration in the case of multiple 
categories of migrants (economic migrants, refugees) from Europe and Africa. 
Tatiana Eremenko (CSIC; INED, Spain/France) provided an analysis on datasets 
from Morocco and different destination countries on return and current migrants 
that offers information on the probability to return for migrants with various 
demographic and socio-economic characteristics. The session also included two 
presentations on high skilled migration: Sorana Toma (ENSAE – CREST, France) 
and Maria Villares-Varela (University of Birmingham, UK) focused on Indian 
academics’ movement and the role of policies and Hector Cebolla Boado (UNED, 
                                   

1 For more information on the TEMPER project, visit http://www.temperproject.eu/. 
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Spain) discussed the factors that shape policies in four countries (France, Italy, 
Spain and the UK), by using data from Eurostat, OECD and Temper research. 

Session 4: Quantitative data and their use 
The fourth session of the conference brought together papers in which the 

analyses were based on quantitative methodologies. Quantitative data and their use 
comprised six presentations chaired by Paula Tufiş (University of Bucharest, 
Romania), and took place in the first day of the conference. 

In the first presentation, Political Integration of Immigrants: Insights from 
Comparing to Stayers, Not Only to Natives, David Bartram used European Social 
Survey data and focused on the political integration of migrants, with a comparative 
perspective. The labour market integration of migrants and its contextual specificities 
was discussed by Wouter Zwysen and Neli Demireva, both from the University of 
Essex, UK. The effects of ageing on the migration sentiments in Europe (Justyna 
Salamońska, European University Institute), the determinants of anti-immigrant 
sentiments at the individual level in Romania (Ionela Vlase, Lucian Blaga University, 
and Ana Maria Preoteasa, RIQL), methodological aspects related to the census and 
labour force surveys and the comparability of the resulting types of data (Georgiana 
Ivan, Eurostat/European Commission), and the Deaths at the borders Database 
(Tamara Last, Vrije Universiteit Amsterdam, and Ignacio Urquijo, MATIP network; 
NGO Karibu; CDCDI, Spain/Romania) were among the topics under discussion. 

Session 5: Unobserved Flows  
Mihaela Nedelcu (Institute of Sociology, University of Neuchâtel) was chair 

for the fifth session, dedicated to the study of Unobserved Flows and programmed 
in the event’s first day. The debates were catalysed by two presentations in which 
topics such as the European migration, German citizens’ migration to Turkey, 
social identification, mobility, privilege and power were invoked and analysed. 

In the first presentation, Migrants of privilege in reverse geographies of 
power: Germans in Turkey, Margit Fauser (Bielefeld University) brings forward 
the matter of “reversed geographies of power” when analysing the re-settlement of 
former Turkish immigrants to Germany in their origin country. Going further, 
Claire Cosquer (Sciences Po/Observatoire Sociologique du Changement) shifts the 
discussion towards European migration, analysing French expats in Abu Dhabi, 
framing it in reference to the majority of migration studies focused on immigration 
in Europe. 

Session 6: Origin country, migration and transnationalism 
The sixth and last general session of the conference, Origin country, migration 

and transnationalism, chaired by Monica Roman (The Bucharest University of 
Economic Studies) took place in the afternoon of September 2nd, and consisted of six 
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presentations constituted around concepts such as transnationalism/transnational 
networks, resources for migration, civic participation or entrepreneurship at the 
origin.  

The first presenter, Mihaela Nedelcu, discussed copresence practices and 
transnational orientations of migrants in a digitalized context, invoking perspectives 
centred on cosmopolitanism (Studying Migration through a Cosmopolitanism Lens: 
Copresence and Migrant Transnationalism in the Digital Age). The bivalent space, 
across national borders, is replaced by a focus on the origin, brought by the second 
presentation, Migration and entrepreneurship in the origin countries. The case of 
Romania, delivered by Anatolie Coşciug (University of Bielefeld; Babeş-Bolyai 
University), and Remus Anghel (Romanian Institute for Research on National 
Minorities; Babeş-Bolyai University). In the third presentation, using qualitative 
data from a multi-ethnic community, Ovidiu Oltean (Babeş-Bolyai University) 
discusses the concept of Saxonness as a resource for upgrading one’s personal 
status. The fourth paper employs quantitative analysis in order to explain voter 
turnout among emigrants and is authored by Irina Ciornei (University of Bern) and 
Eva Østergaard-Nielsen (Autonomous University of Barcelona). The following 
presentation explores the linkages between the characteristics of Romanian emigration 
and the profiles of migrant associations by destination (Alexandra Deliu and Elena 
Tudor, RIQL). In the last discussion of this session, Ana Bleahu (University of 
Bucharest) examines the characteristics of the transnational network of Gypsies 
and the resources and mechanisms used for its perpetuation and growth.  

Session 7: Youth migration 
One of the key challenges in the new age of migration is youth migration, its 

incentives, ways of enfolding and consequences. This context prompted the organizers 
to allocate a section to the presentation of research results in the area of young people’s 
migration. The participants to this section were researchers in YMOBILITY and 
MOVE projects. Both projects are focused on youth migration and are funded 
under the HORIZON 2020 programme framework.  

YMOBILITY – Maximising opportunities for individuals, labour markets and 
regions in Europe aims at identifying and analysing a typology of youth mobility, 
determinants of migration and of non-migration, the way in which migration goes 
about (motives, channels and sources of information), potential consequences for 
individuals and regions, implications for policies in migration and other policy areas. 
Studies are carried out in nine countries (Romania, Slovakia, Latvia, Italy, Ireland, 
Spain, Germany, the UK, and Sweden) which form three categories, based on their 
similarities and differences regarding the characteristics of youth migration flows 
departing from or arriving in those countries, and their economic contexts2. 
                                   

2 For more information on the YMOBILITY project, visit http://www.ymobility.eu. 
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MOVE – Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of 
youth mobility in Europe inquires about the benefits of youth migration for socio-
economic development, as well as development of individual migrants. More 
specifically, the project is interested in mobility patterns and their relation to 
different forms of mobility, the interplay between structure and agency in migration 
experiences, consequences of the migration experience for the individual’s life and 
position on the labour market and for national economies3. 

Being a joint section dedicated to the two projects, it offered not only a chance 
for the dissemination of preliminary results of the projects, but also a comparative 
context in which researchers which work on youth mobility in Europe with the aim 
of making policy recommendations met and could discuss challenges and opportunities 
pertaining to data, methodology of research and potential use of results. 

The topics of presentations were circumscribed to the area of mobility of 
young people for studies and/or employment, with the papers investigating, among 
other things, migration intentions and its determinants (Allan Williams et al. – 
YMOBILITY), the process of taking the decision to migrate (Allan Williams and 
Vladimir Balaz – YMOBILITY), migration behaviour with its macro-level determinants 
(Dabasi-Halász et al. – MOVE), ways of getting into employment as a migrant 
(Ardic et al. – MOVE) and narratives of young migrants which show how migration 
is combining with the transition to adulthood (Laura Moroşanu and Alexandra Bulat – 
YMOBILITY). 

Thematic Programme financed by the European Commission 
Raffaella Greco Tonegutti from the European Commission made a presentation 

on the Migration Research in the EU Framework Programme – Research into 
Migration and Mobility. Emphasising the importance of the relationship between 
research and policy making, she talked about the thematic lines financed by the 
European Commission which are relevant for the field of migration studies and 
how these programmes can be accessed by institutions and researchers. On the 
backdrop of concerns about the current migration crisis and related issues, migration 
became a more prominent topic on the agenda of the Commission’s DG Research 
and Innovation. 

Book Presentation 
The first day of the conference concluded with the presentation of the book 

Romanians in Western Europe. Migration, Status Dilemmas, and Transnational 
Connections authored by Remus Gabriel Anghel. The author’s study, concerned 
with social prestige of migrants abroad was discussed by invited guests Irina 
Ciornei and Laura Moroşanu. 
                                   

3 For more information on the MOVE project, visit http://move-project.eu. 
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ESA RN 35 “Sociology of Migration” – Midterm Conference: an 
Invitation to Dialogue 

The variety of perspectives in analysing migration, brought together in this 
conference, made it a valuable resource for those interested in this phenomenon, 
scholars, decision makers and students alike. The topics, ranging from methodological 
issues, broad quantitative inquiries to very specific case studies provided places of 
discussion suited for the complexities and challenges of nowadays mobility. The 
organizers were very happy to welcome speakers from diverse backgrounds. The 
more experienced researchers, with clearly defined research areas, some of whom 
had previously met on different occasions, could give a sense of continuity to 
discussions. At the same time, the event was open for young researchers interested 
in migration topics, who could benefit from the interactions during the sessions, as 
well as at the informal meetings. 

 



ANIVERSĂRI 

50 DE ANI DE LA REINSTITUŢIONALIZAREA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SOCIOLOGIC ÎN ROMÂNIA,  

30 IUNIE 2016⎢ 

IOAN MĂRGINEAN 

În această vară, la Universitatea Bucureşti, s-a sărbătorit împlinirea a 50 de ani 
de la reinstituţionalizarea învăţământului sociologic în România. A fost o întâlnire 
de suflet dintre mai multe generaţii de sociologi, iniţiată de absolvenţii primei 
promoţii – 1966–1970 (din care am făcut şi eu parte) şi realizată cu sprijinul 
Rectoratului Universităţii şi a conducerii facultăţii de profil. În acest fel s-a trecut 
de la întâlnirea restrânsă a unor colegi care am intrat în facultate chiar în anul în 
care s-a reluat învăţământul sociologic printr-o secţie distinctă la Facultatea de 
Filozofie, Universitatea din Bucureşti, la o reuniune mult mai extinsă şi care s-a 
dovedit a fi una de succes. 

De menţionat că în acest an au avut loc şi două manifestări ştiinţifice de 
amploare prilejuite de împlinirea a 20 de ani de la începuturile învăţământului 
sociologic la Universităţile din Craiova şi Oradea. 

Programul manifestării pe care o prezentăm aici a cuprins alocuţiuni din partea 
Recoratului Universităţii Bucureşti, prof. univ. dr. Mircea Dumitru (în prezent ministru 
la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice); a primului şef al Catedrei 
de sociologie înfiinţată în 1966 ca secţie distinctă la Facultatea de Filozofie, 
prof. univ. dr. Ioan Drăgan; a Preşedintelui Senatului Universităţii, decan al facultăţii 
în perioada 2008–2016, prof. univ. dr. Marian Preda; a Directorului Institutului de 
Cercetare a Calităţii Vieţii, decan al facultăţii în perioada 2000–2008, prof. univ. 
dr. Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei Române; a Decanului actual 
al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, prof. univ. dr. Doru Buzducea;  
a doamnei prof. univ. dr. Maria Voinea, absolventă din prima promoţie, cadru didactic 
în facultate şi care, în timp, a îndeplinit funcţii de decan şi prodecan al facultăţii, 
respectiv prorector al Universităţii, organizatoarea principală. 

O menţiune specială doresc să o fac pentru profesorii Drăgan şi Zamfir, care 
împlinesc în acest an 85 de ani şi respectiv 75 de ani. 

Prin intervenţiile domniilor lor s-a subliniat, pe de o parte, semnificaţia deosebită 
a reluării învăţământului sociologic după interzicerea lui începând cu anul 1949, 
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pe considerentul că sociologia ar fi o ştiinţă burgheză şi, pe de altă parte, s-au făcut 
numeroase referiri la funcţiile sociologiei în societate.  

La reuniune au participat şi alţi profesori ai primei promoţii de sociologi, 
respectiv academician Gheorghe Vlăduţescu; prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu; prof. 
univ. dr. Ion Bulborea; prof. univ. dr. Andrei Stănoiu; prof. univ. dr. Septimiu Chelcea, 
care a avut şi contribuţii însemnate la pregătirea acestei reuniuni aniversare. Urez 
tuturor seniorilor prezenţi „La mulţi ani cu sănătate!” 

Dintre cei 25 de absolvenţi din anul 1970, în prezent doar 17 mai sunt în 
viaţă, iar dintre aceştia 10 au participat la reuniune: Dorel Abraham, Caius Dorin 
Cumpănaşu, Iancu Filipescu, Maria Ghiţă (Voinea), Ioan Mărginean, Doina Pascu, 
Vasile Secăreş, Lucia Tobă (Costinescu), Florica Vasiliu. 

De asemenea, au fost prezenţi o serie de sociologi din generaţii diferite de 
dinainte de 1989 sau după acest an de referinţă cu totul deosebită în activitatea 
sociologilor din România. Remarc în mod special soţii Maria şi Cornel Constantinescu 
de la Universitatea din Piteşti, care de-a lungul anilor au avut activităţi importante în 
cadrul asociaţiei de profil, inclusiv prin publicarea a numeroase volume aniversare. 

Un punct important pe ordinea de zi l-a constituit lansarea volumului Sociologia 
rediviva, publicat la Editura Universităţii din Bucureşti, editori Maria Voinea, Ioan 
Mărginean, Septimiu Chelcea. În volum se disting patru părţi. În prima dintre  
acestea sunt amintiri şi evaluări ale cadrelor didactice: I. Drăgan, Ghe. Vlăduţescu, 
I. Bulborea, A. Stănoiu, S. Chelcea. În partea a doua sunt cuprinse contribuţii ale 
absolvenţilor din acea primă promoţie: Ghe. Crasnea, I. Mărginean, V. Secăreş,  
F. Vasiliu, M. Voinea, precum şi a colegului Ş. Cionoff de la Secţia de filozofie.  
În partea a treia sunt reunite dezbaterile ce au avut loc în anul 2015, prilejuite de 
apariţia volumului Miron Constantinescu, o bibliografie, autor Ştefan Busomitu, 
Editura Humanitas, 2014. La dezbaterea respectivă, moderată de prof. univ. dr. 
Septimiu Chelcea, au avut intervenţii, pe lângă autor şi moderator, Călin Cotoi şi 
Iancu Filipescu, în calitate de referenţi, precum şi mai mulţi participanţi. Vorbitorii 
au evidenţiat o serie de aspecte legate de contribuţia lui Miron Constantinescu la 
reluarea învăţământului sociologic, precum şi la activităţile de pregătire ale 
studenţilor, inclusiv prin importanţa acordată activităţilor practice. În partea a patra 
sunt incluse studii ale absolvenţilor, apărute în anul 1970, în cadrul volumului 
Studii şi cercetări ale tinerilor sociologi, şi prezentat la Congresul Mondial de 
Sociologie ce a avut loc la Varna (Bulgaria) în acel an. 

Tematica interesantă (integrare profesională, funcţionalitatea televiziunii, 
modernizarea ruralului etc.), tratarea conţinutului şi redactarea lucrărilor de către 
colegii ce îşi pregăteau elaborarea lucrărilor de licenţă demonstrează înscrierea pe 
un traiect profesional deosebit de promiţător şi dezvoltat ulterior.  

Deşi am semnalat unele erori în cuprinsul volumului, şi care vor fi îndreptate 
într-o ediţie ulterioară, lucrarea respectivă constituie o îmbinare interesantă a unor 
contribuţii valoroase la cunoaşterea evoluţiei sociologiei româneşti în ultimii 50 de ani. 

Precizez şi faptul că participanţii la eveniment au primit diplome, precum şi o 
insignă a Universităţii Bucureşti. De asemenea, au fost înmânate 50 de medalii 



 IOAN MĂRGINEAN 3 276 

„Sociologia rediviva 1966–2016” (sponsorizate de către organizatorii aparţinând 
primei promoţii) şi s-au distribuit 44 de exemplare ale volumului (35 sponsorizate 
de Universitate şi 9 de către editori). Totodată, lucrarea a fost şi la vânzare, dar 
într-un număr redus de exemplare, aşa încât ele s-au epuizat foarte repede.  

Prin conţinutul activităţilor desfăşurate, evenimentul pe care l-am prezentat a 
prilejuit o întâlnire dintre cele mai fructuoase a specialiştilor din domeniul sociologiei, 
iar discuţiile au continuat şi la masa festivă ce a urmat. 

Le mulţumesc tuturor pentru implicare în rememorarea evenimentelor de la 
reluarea învăţământului sociologic în România, în toamna anului 1966, cu adresare 
specială pentru mentorii noştri care ne-au onorat cu prezenţa şi contribuţiile domniilor 
lor. Să ne vedem cu bine în continuare! 
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