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STUDII 
 

CALITATEA VIEȚII 

PENTRU O ABORDARE SOCIALĂ ÎN DOMENIUL 
SĂNĂTĂŢII. FACTORII STRUCTURALI  

AI DETERMINĂRII STĂRII DE SĂNĂTATE  

IULIANA PRECUPEŢU 
COSMINA-ELENA POP 

cest articol argumentează necesitatea introducerii şi utilizării în 
domeniul sănătăţii a unui cadru de analiză şi intervenţie bazat 
pe factorii determinanţi ai stării de sănătate. În primul rând, 

articolul trece în revistă principalele perspective teoretice asupra factorilor sociali 
determinanţi ai stării de sănătate. În al doilea rând, descrie starea de sănătate 
în România, evidenţiind principalii indicatori de rezultat şi evoluţia acestora 
în timp. În final, este prezentat cadrul de analiză şi intervenţie în domeniul 
sănătăţii adaptat după Organizaţia Mondială a Sănătăţii, accentuându-se 
factorii structurali ai determinării stării de sănătate. În România, starea de 
sănătate a populaţiei este problematică şi marcată de o serie de inegalităţi şi, 
deşi unele tendinţe înregistrate în ultimele decade sunt pozitive, ţara noastră 
continuă să se situeze într-o situaţie nefavorabilă în context european. Un 
cadru conceptual care consideră sănătatea, dincolo de factorii genetici şi 
biologici, ca un proces social, oferă oportunitatea de a cartografia factorii 
determinanţi ai stării de sănătate în România, de a identifica studiile/datele 
care pot contribui la conturarea unei imagini cât mai complete asupra stării 
de sănătate şi determinanţilor ei, de a orienta elaborarea politicilor pornind 
de la rezultate de cercetare. 

Cuvinte-cheie: starea de sănătate, factori structurali, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii, politici bazate pe cercetare. 

INTRODUCERE 

Starea de sănătate a populaţiei în România descrie un profil problematic, 
marcat de inegalităţi, care plasează ţara noastră într-o situaţie nefavorabilă în context 
european. Este însă greu de apreciat cât de problematic este acest profil. Pe de o 
parte, unii indicatori arată o situaţie clar negativă a stării de sănătate, plasând România 
pe unul din primele locuri în Uniunea Europeană (mortalitatea datorată bolilor 
evitabile, mortalitatea infantilă). Pe de altă parte, se poate aprecia că, în timp, s-au 
înregistrat unele progrese importante (creşterea speranţei de viaţă, scăderea incidenţei 
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bolilor infecţioase). Demersul de înţelegere a stării de sănătate pornind de la indicatorii 
de rezultat existenţi este unul extrem de limitat deoarece se concentrează pe output 
şi orientează explicaţia către factori parţiali şi medicali, pierzând astfel din vedere 
factorii structurali majori care determină starea de sănătate a populaţiei. Abordarea 
predominantă actuală este medicală şi tehnologică, în timp ce înţelegerea sănătăţii 
ca fenomen social care necesită intervenţie intersectorială rămâne în România în 
plan secund. Totodată, indicatorii existenţi din domeniul sănătăţii sunt în mică măsură 
integraţi, rezultatul fiind acela că la momentul actual informaţia este fragmentată, 
nepermiţând o imagine de ansamblu. În consecinţă, intervenţia este şi ea limitată şi 
fragmentată, nefiind orientată de o explicaţie comprehensivă (pe cât posibil).  

În România, în ultimii ani, strategiile în domeniul sănătăţii au fost introduse ca 
urmare a acordurilor cu UE şi au preluat principiile şi orientarea strategiilor europene. 
Deşi aceste strategii europene sunt bazate pe cercetarea riguroasă a factorilor 
determinanţi ai stării de sănătate în diferitele ţări, în România există foarte puţine 
studii dedicate atât înţelegerii factorilor sociali structurali şi individuali ai stării de 
sănătate, cât şi explicării modului în care sistemul de sănătate funcţionează şi 
influenţează sănătatea populaţiei. Politicile bazate pe rezultate de cercetare sunt 
încă puţin dezvoltate.  

Acest articol argumentează necesitatea introducerii şi utilizării în domeniul 
sănătăţii a unui cadru de analiză şi intervenţie bazat pe factorii determinanţi ai stării 
de sănătate. O propunere a unui astfel de cadru nu reprezintă o noutate. Strategia 
UE 2020 în domeniul sănătăţii a fost precedată de o trecere în revistă riguroasă a 
determinanţilor sociali ai sănătăţii (Marmot şi alţii, 2012; WHO, 2014) pe baza 
cadrului propus de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO, 2010). Utilitatea 
acestui cadru constă în oportunitatea de a cartografia factorii determinanţi ai stării 
de sănătate în România, de a identifica studiile/datele care pot contribui la conturarea 
unei imagini cât mai complete asupra stării de sănătate şi determinanţilor ei, de a 
orienta politicile bazate pe dovezi de cercetare. Un demers care porneşte de la teorie 
şi încearcă să explice indicatorii de output în funcţie de perspectivele existente în 
ştiinţă poate contribui la identificarea mecanismelor prin care problemele de sănătate 
pot fi ţintite. 

Acest articol este structurat în câteva subcapitole. 1. În primul rând, vom 
argumenta, pe baza teoriei, rolul factorilor sociali în determinarea stării de sănătate; 
2. În al doilea rând, vom descrie starea de sănătate în România, evidenţiind principalii 
indicatori de rezultat şi evoluţia acestora în timp; 3. În final, vom prezenta în 
detaliu cadrul de analiză şi intervenţie în domeniul sănătăţii adaptat după WHO 
(2010, 2014) urmând argumentele acestuia şi exemplificând cazul României acolo 
unde este posibil. Starea de sănătate este determinată social de o serie de factori şi 
mecanisme care acţionează la nivel individual, comunitar, societal şi chiar global, 
pe parcursul întregului ciclu de viaţă al persoanei. Ne concentrăm aici numai pe 
factorii structurali majori ai sănătăţii, urmând ca într-un demers ulterior să tratăm 
în mod comprehensiv atât factorii structurali, cât şi cei individuali care influenţează 
starea de sănătate. 
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ROLUL FACTORILOR SOCIALI ÎN DETERMINAREA STĂRII DE SĂNĂTATE 

Cauzalitate socială în determinarea sănătăţii şi a bolii  
Condiţiile sociale influenţează sănătatea populaţiei prin mecanisme multiple. 

Dincolo de factorii biologici, starea de sănătate este determinată de o multitudine 
de factori sociali de natură materială, psihosocială şi comportamentală.  

Starea de sănătate depinde, în primul rând, de factori de natură materială cum 
sunt venitul, condiţiile de locuire, de muncă, de mediu etc. În timp ce condiţiile 
materiale problematice constituie „cauze fundamentale” ale deteriorării stării de 
sănătate (Phelan şi alţii, 2010), acumularea avantajelor de natură materială este de 
natură să protejeze starea de sănătate atât în mod direct prin circumstanţele bune de 
viaţă şi accesul la servicii de calitate, cât şi indirect, prin resurse cum sunt 
cunoştinţele, puterea şi relaţiile sociale.  

La factorii de natură materială ai determinării sănătăţii, se adaugă o serie de 
factori psihosociali care includ elementele de stres pe parcursul vieţii cum sunt 
evenimentele negative, condiţiile stresante de viaţă sau lipsa suportului social şi care 
declanşează boala sau contribuie la boli somatice. Studii devenite clasice au demonstrat 
influenţa negativă a stresului din mediul social asupra funcţiei neuroendocrine care 
determină creşterea vulnerabilităţii organismului în faţa bolii (Cassel, 1976). Mai 
recent, alte studii (Geronimus şi alţii, 2015) au demonstrat relaţia între condiţiile 
sociale şi mecanismele biologice, arătând cum stresul cauzat de sărăcia extremă 
determină modificări la nivel celular, rezultând în procese de îmbătrânire prematură 
şi mortalitate ridicată. 

Pe lângă influenţa directă asupra sănătăţii, deprivarea materială, în măsura în 
care indică nesatisfacerea nevoilor de bază ale indivizilor, exercită şi o influenţă 
mediată asupra acesteia, prin procesele de comparaţie socială (Blázquez şi alţii, 
2014). Astfel, s-a demonstrat că starea de sănătate a populaţiei este influenţată de 
factorii psihosociali generaţi de inegalitatea de venit în diferitele societăţi (Marmot, 
2004; Wilkinson şi Picket 2006, 2009). Aceasta deoarece inegalitatea înaltă este 
corozivă la nivel social şi generează pe baza proceselor de comparaţie socială 
sentimente de inutilitate, ruşine, lipsă de putere, stres cronic, toate acestea afectând 
negativ starea de sănătate. Mai ales pentru cei de la baza distribuţiei veniturilor, 
stresul şi sentimentele de excluziune socială pot reprezenta riscuri pentru sănătate. 
În general, precaritatea condiţiilor de viaţă este asociată cu nesiguranţă şi stres 
legate de posibilitatea asigurării nevoilor de bază, de menţinerea pe piaţa forţei de 
muncă şi de păstrarea relaţiilor sociale.  

Factorii comportamentali cum sunt fumatul, consumul de alcool, precum şi 
tipul de dietă şi activitate fizică au, de asemenea, o influenţă importantă în starea de 
sănătate. Aceste comportamente sunt distribuite în mod diferit în straturile sociale, 
iar pattern-ul lor variază în diversele societăţi. În ţările dezvoltate, fumatul este 
prevalent în grupurile cu statut socioeconomic scăzut, pe când în ţările din sudul 
Europei este prevalent în grupurile cu un status înalt şi printre femei (Hiscock şi alţii, 
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2012). Obezitatea şi consumul excesiv de alcool au o prevalenţă înaltă în grupurile 
cu un status scăzut (Olson şi alţii, 2007; Van Oers şi alţii, 1998), iar exerciţiul fizic 
este mai degrabă prevalent printre persoanele cu un status socioeconomic înalt (Eime şi 
alţii, 2015). Studiile sugerează că adoptarea comportamentelor de risc pentru sănătate 
poate fi rezultatul deprivării şi stresului din mediul social (Mackenbach, 2002), 
fumatul, consumul excesiv de alcool, dieta bogată în carbohidraţi, sedentarismul 
apărând ca răspuns la condiţiile dificile de viaţă.  

Determinare socială în ciclul vieţii 
Sănătatea adultului este un rezultat parţial al experienţelor individuale biologice 

şi sociale în viaţa timpurie (inclusiv intrauterină), pe parcursul copilăriei şi adolescenţei. 
Circumstanţele negative prezente în copilărie (sau la un alt moment în ciclul vieţii) 
pot contribui la o stare precară de sănătate pe durata vieţii ulterioare. Această 
perspectivă permite înţelegerea „modului în care procesele temporale de-a lungul 
ciclului vieţii unei cohorte sunt relaţionate cu cohortele anterioare şi viitoare şi se 
manifestă în tendinţe observabile în timp la nivelul populaţiei” (WHO, 2010: 18).  

O cale posibilă prin care condiţiile negative pot influenţa starea de sănătate 
este expunerea individului în perioadele critice de creştere la factori de risc şi care 
poate avea efecte persistente pe parcursul vieţii asupra sănătăţii, „programând-o” 
biologic. O altă cale posibilă este acumularea riscurilor de-a lungul ciclului vieţii 
(de exemplu expunerea la poluare, nutriţie deficitară, stres etc.). Aceste riscuri 
vor influenţa traiectoriile sociale ale indivizilor prin limitarea accesului la educaţie, 
şanse reduse de participare pe piaţa forţei de muncă şi de participare la viaţa 
socială etc. 

Studiile au arătat că boli cum sunt cele cardiovasculare sau cancerul de stomac 
sunt asociate cu statusul socioeconomic al părinţilor şi, deci, cu condiţiile din copilărie 
în mai mare măsură decât cu poziţia socioeconomică la maturitate (Davey Smith şi 
alţii, 1998). Condiţiile materiale precare în copilărie caracterizate prin aglomerare a 
locuirii, igienă deficitară conduc la creşterea riscului de infecţii1 astfel încât la 
maturitate starea de sănătate poartă amprenta circumstanţelor copilăriei. În mod 
asemănător, mortalitatea şi morbiditatea datorate bolilor respiratorii ale adulţilor 
sunt asociate cu condiţiile de locuire şi infecţiile din perioada copilăriei. Alte boli şi 
condiţii medicale cum sunt diabetul, hipertensiunea, greutatea mică la naştere sunt 
determinate social prin condiţiile experimentate în viaţa timpurie la care se adaugă 
factorii de risc de pe parcursul vieţii adulte, determinând rate ale mortalităţii şi 
morbidităţii modelate social (Davey Smith şi Gordon, 2000). De exemplu, greutatea 
mică la naştere a copiilor este asociată cu nutriţia mamei şi interacţionează cu 
obezitatea în viaţa adultă (prevalentă în mediile sărace), producând, astfel, riscuri 
crescute de boală (Black şi alţii, 2013). 
                                                 

1 Helicobacter pylori, de exemplu, a fost demonstrat ca un factor de risc în cancerul de stomac 
(Conteduca şi alţii, 2013). 
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Mecanisme de selecţie socială 
Starea de sănătate poate avea un efect asupra poziţiei sociale, influenţând 

mobilitatea socială, fie intergeneraţional, fie intrageneraţional. Oamenii cu o sănătate 
nefavorabilă pot ocupa o poziţie socială mai joasă comparativ fie cu părinţii (mobilitate 
intergeneraţională), fie cu ei înşişi în trecut (mobilitate intrageneraţională).  

Problemele de sănătate apărute în copilărie influenţează traseul educaţional 
şi, pe termen lung, cariera profesională şi veniturile în viaţa adultă, influenţând 
astfel negativ ascensiunea către poziţii sociale mai înalte. Studiile au demonstrat că 
în special bolile cronice din copilărie sunt asociate cu o participare scăzută pe piaţa 
forţei de muncă la vârste adulte (Haas şi alţii, 2011), în timp ce o sănătate nefavorabilă 
şi stările emoţionale negative la vârste tinere sunt predictori ai şomajului chiar 
printre aceia ocupaţi cu contracte permanente de muncă (Wagenaar şi alţii, 2012). 
Persoanele cu o stare de sănătate problematică pot fi selectate într-un status 
socioeconomic mai scăzut sau pot rămâne în mediul socioeconomic în care s-au 
născut cu şanse reduse de mobilitate verticală din cauza oportunităţilor reduse de 
educaţie, ocupare şi, în consecinţă, din cauza veniturilor diminuate şi imposibilităţii 
unui standard de viaţă care îi poate proteja în faţa diferitelor riscuri.  

Selecţia acţionează şi intrageneraţional, pe parcursul vieţii unui individ: 
apariţia unei probleme importante de sănătate la vârsta adultă poate influenţa 
traseul social al acestuia. Traiectoriile sociale descendente sunt marcate de un 
complex de factori: starea proastă de sănătate, bunăstare scăzută la locul de 
muncă şi abilităţi reduse, acestea conducând către ocupare temporară sau chiar 
şomaj (Wagenaar şi alţii, 2012). Acţiunea acestor mecanisme este mult diminuată 
în statele cu politici generoase care pot proteja individul în situaţii de risc. Astfel, 
Heggebø (2015) a demonstrat că selecţia apare în Danemarca, dar nu şi în Suedia 
şi Norvegia, atunci când indivizii sunt nevoiţi să părăsească piaţa forţei de muncă2. 
Acest model este explicat atât prin caracteristicile pieţei forţei de muncă în cele 
trei ţări, dar şi prin protecţia mai slabă oferită de modelul danez bazat pe flexicuritate.  

Pentru categoriile cu un status socioecomic scăzut care trăiesc în precaritate 
există rezultate de cercetare care sugerează existenţa selecţiei şi în România. 
Astfel, pentru categoria care trăieşte în bunăstare precară (deasupra pragului 
sărăciei, dar cu venituri scăzute şi în deprivare materială) există tendinţa unei 
scăderi a statutului socioeconomic atunci când în gospodărie apare o problemă 
importantă de sănătate. Mecanismele principale sunt cele demonstrate în literatură: 
pierderea locului de muncă, venituri reduse şi scăderea standardului de viaţă pentru 
întreaga gospodărie, cu o înrăutăţire a calităţii vieţii în general. Efectele apar la 
nivelul întregii gospodării, iar în ciclul vieţii problemele de sănătate contribuie la 
acumularea dezavantajelor multiple pentru toţi membrii gospodăriei (Precupeţu şi 
Pop, 2016). 
                                                 

2 Cu excepţia vârstelor tinere. 
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STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI 

În România, starea de sănătate a populaţiei este problematică şi, deşi unele 
tendinţe înregistrate în ultimele decade sunt pozitive, ţara noastră continuă să se 
situeze într-o situaţie nefavorabilă în context european.  

În general, bolile care afectează populaţia se află sub influenţa unor riscuri 
pentru sănătate ce variază în funcţie de gradul de dezvoltare a societăţii (WHO, 
2009). În societăţile în curs de dezvoltare riscurile sunt, în general, relaţionate cu 
sărăcia (nutriţia deficitară, igienă şi curăţenie precare, relaţii sexuale neprotejate, 
calitate slabă a apei potabile, fum în locuinţe din cauza utilizării combustibililor 
fosili) şi determină o prevalenţă mare a bolilor infecţioase. În ţările dezvoltate, 
riscurile tradiţionale au fost înlocuite cu riscuri moderne: lipsa activităţii fizice, 
obezitatea, factori care ţin de dietă, consumul de alcool şi tutun. Această tranziţie 
este vizibilă în societăţile dezvoltate în prevalenţa mare a bolilor netransmisibile 
cum sunt cele cardiovasculare şi neoplasmele.  

La momentul actual, România se confruntă cu dubla provocare reprezentată 
de prezenţa atât a riscurilor tradiţionale cât şi a celor moderne. Pe de o parte, 
principalele cauze de deces sunt reprezentate de bolile cardiovasculare, cancere şi 
boli digestive, ceea ce apropie ţara noastră de profilul ţărilor dezvoltate, însă fără a 
fi parcurs complet tranziţia epidemiologică a acestora. Pe de altă parte, România se 
remarcă printr-o incidenţă înaltă a tuberculozei şi o mortalitate ridicată datorată 
acesteia, o prevalenţă relativ înaltă a sifilisului, apariţia periodică a unor focare de 
boli transmisibile cum sunt rubeola, rujeola, scarlatina, precum şi o rată înaltă a 
mortalităţii datorate unor cauze situate în perioada perinatală, toate acestea 
reprezentând elemente ale unui tablou mai degrabă tradiţional al bolilor. 

Acest profil epidemiologic mixt dominat de dubla povară a riscurilor moderne 
şi tradiţionale constituie o provocare pentru strategiile în domeniul sănătăţii care 
trebuie să ţintească în mod comprehensiv o varietate de factori determinanţi de 
origini diverse. 

Este dificil de apreciat dacă starea de sănătate a populaţiei s-a îmbunătăţit în 
ultimele decenii. Pe de o parte, au fost înregistrate o serie de tendinţe pozitive: o 
creştere a speranţei de viaţă, o scădere a ratelor de mortalitate, reducerea mortalităţii 
infantile şi a celei materne. În acelaşi timp, există indicatori cu parcurs sinuos, de 
tipul incidenţei tuberculozei care a crescut spectaculos după 1990 şi apoi a scăzut 
până la niveluri apropiate de cele din 1990. Recent se înregistrează tendinţe clar 
negative, cum sunt scăderea ratei de vaccinare şi creşterea incidenţei HIV. Aceste 
evoluţii au fost însoţite în perioada postcomunistă de o adâncire a inegalităţilor în 
starea de sănătate între femei şi bărbaţi, între urban şi rural, între regiuni de 
dezvoltare şi judeţe, dar şi între grupuri sociale. România continuă să se confrunte 
la momentul actual cu o serie de probleme fundamentale legate de starea de 
sănătate a populaţiei.  

E probabil că, în general, dezvoltarea economică, introducerea tehnologiei 
moderne, conectarea la abordările medicinei din vest au contribuit la tendinţele 
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pozitive înregistrate după 1990. Totuşi, creşterea sărăciei, accentuarea diferenţelor 
de dezvoltare teritorială, dezvoltarea inegală a serviciilor de sănătate la nivel teritorial 
şi diferenţierea accesului la servicii între rural şi urban, adâncirea inegalităţilor de 
acces la educaţie, creşterea consumului de droguri constituie fenomene care contribuie 
la un tablou eterogen al stării de sănătate. 

În cele ce urmează, vom descrie starea de sănătate în context european. 
Speranţa de viaţă la naştere, indicator relevant pentru starea de sănătate a 

populaţiei şi pentru nivelul de dezvoltare a ţării, era în anul 2015 de 75 de ani, 
România fiind a patra ţară din UE cu cel mai scăzut nivel şi situându-se la mare 
distanţă de ţări cum sunt Spania (83 ani) şi Italia (82,7 ani) şi de media europeană 
de 80,6 ani (Eurostat, 2017). 

Speranţa de viaţă a crescut faţă de 1990 cu aproximativ 5 ani, iar tendinţa a 
fost aceea de accentuare a inegalităţilor între femei şi bărbaţi, între mediul urban şi 
rural, între judeţe şi între regiunile de dezvoltare ale ţării. Astfel în 2015, speranţa 
de viaţă pentru femei era în medie cu 7 ani mai mare decât cea pentru bărbaţi, cu 
2,8 ani mai mare în mediul urban faţă de rural, în timp ce diferenţele pe regiuni 
atingeau 2,6 ani, iar inegalităţile între judeţe ajungeau până la 4,5 ani.  

 Rata mortalităţii este a doua cea mai mare din UE, fiind cu 50% mai ridicată 
faţă de media UE28 (Eurostat, 2017). Principalele cauze de deces sunt reprezentate 
de bolile cardiovasculare, neoplasmele maligne şi bolile digestive. Între statele 
UE28, România se situa în 2014 pe primul loc în ceea ce priveşte mortalitatea pe 
cauze specifice de deces pentru boli cum sunt: infarctul miocardic, tuberculoza, 
cancerul de col uterin, bolile cronice de ficat, accidentele de transport, precum şi 
pentru anumite condiţii situate în perioada perinatală (Eurostat, 2016). În timp, 
după 1990, rata mortalităţii a cunoscut o creştere până în anul 1996, după care a 
avut o tendinţă de scădere, cu fluctuaţii, menţinându-se pe tot parcursul perioadei la 
niveluri mai înalte decât în 1990. 

La nivel naţional, inegalităţile menţionate anterior la speranţa de viaţă la 
naştere se regăsesc şi în cazul mortalităţii generale, în anul 2015 mortalitatea în 
cazul bărbaţilor fiind mai mare decât în cazul femeilor: 12,5‰ faţă de 11‰, iar în 
mediul rural rata mortalităţii (14,3‰) fiind mai mare faţă de urban (9,8‰) (Tempo, 
INS, 2016). În acelaşi an, judeţele în care s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al ratei 
mortalităţii au fost Teleorman (16,9‰), Giurgiu (15‰), Dolj (14,2‰), Călăraşi 
(14‰) şi Olt (14‰). Cel mai scăzut nivel al acestui indicator în anul 2015, a fost 
înregistrat în judeţele Iaşi, Braşov, Ilfov (9,9‰) şi Sibiu (10‰). 

Mortalitatea infantilă, indicator care reflectă atât efectul economic şi al 
condiţiilor sociale asupra sănătăţii mamelor şi a nou-născuţilor, cât şi eficacitatea 
sistemelor de sănătate, înregistra în 2015 o valoare de 7,6‰, reprezentând cea mai 
înaltă valoare din UE28, aflată la mare distanţă faţă de media UE28 (3,6‰) 
(Eurostat, 2017). Cele mai frecvente cauze de deces ale copiilor sub vârsta de un an 
sunt condiţiile perinatale (34%), bolile respiratorii (29%) şi patologiile congenitale 
(cca. 25%), după cum au fost evidenţiate în Strategia Naţională pentru Sănătate 
2014–2020. Rata mortalităţii infantile a scăzut constant faţă de începutul anilor 
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1990 (27‰). În mod asemănător, mortalitatea maternă plasează România pe primul 
loc între statele membre UE28, cu cea mai ridicată valoare, însă, în timp, această 
rată a înregistrat o scădere de la 127 de decese la 100 de mii de născuţi vii în 1990 
la 31 în 2015 (WHO, 2016). Tendinţele pozitive înregistrate de mortalitatea infantilă 
şi maternă sunt atribuite creşterii economice şi programelor naţionale de sănătate 
(Vlădescu, 2016).  

În ceea ce priveşte rata mortalităţii infantile în România, datele evidenţiază 
inegalităţi ridicate între cele două medii de rezidenţă (rural-urban), precum şi între 
regiunile de dezvoltare şi judeţe. În anul 2015, rata mortalităţii infantile era în mediul 
urban de 6,3‰, în mediul rural de 10‰, iar în cazul judeţelor, înregistra valori de 
aproape trei ori mai mari în Tulcea (15,2‰) faţă de Bucureşti (4,9‰), în timp ce la 
nivel regional avea un nivel semnificativ mai ridicat în regiunea Sud-Vest Oltenia 
(9‰), comparativ cu Bucureşti-Ilfov (5,2‰) (Tempo, INS, 2016). 

Mortalitatea evitabilă include atât decesele care puteau fi amânate, cât şi 
decesele care puteau fi prevenite şi reflectă atât calitatea şi performanţa sistemului 
de sănătate cât şi, într-un sens larg, politicile de sănătate. O îmbunătăţire a politicilor 
destinate sănătăţii ar trebui să conducă la o scădere a mortalităţii evitabile. România 
era, în anul 2014, a doua ţară din UE28, după Letonia, cu cele mai multe decese 
care ar fi putut fi amânate (319,2 de decese la 100 de mii de locuitori), având o rată 
de aproape două ori mai mare decât media europeană, evidenţiind astfel nivelul 
scăzut al calităţii îngrijirii medicale. Şi în ceea ce priveşte decesele care ar fi putut 
fi prevenite, România ocupa locul patru între statele membre cu valori ridicate ale 
acestei rate cu un număr de 363 de decese la 100 de mii de locuitori (Eurostat, 
2017).  

Morbiditatea, gradul de îmbolnăvire a populaţiei, este surprinsă atât prin 
indicatori care se referă la incidenţă (cazuri noi de îmbolnăvire pe tipuri de 
afecţiuni), cât şi prin cei care se referă la prevalenţă (cazurile existente pentru o 
afecţiune la un moment dat). Din păcate, datele privind prevalenţa diferitelor 
afecţiuni sunt slab disponibile din punct de vedere statistic, atât la nivel naţional, 
cât şi la nivel internaţional. 

Dintre toate afecţiunile prezente în populaţie, bolile cronice au un impact 
major în ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei, dar şi asupra bugetului 
pentru îngrijirea sănătăţii, în această categorie numărându-se: bolile cardiovasculare, 
cardiopatia ischemică, diabetul zaharat, bolile reumatice, bolile mentale şi afecţiunile 
psihice, insuficienţa renală, litiaza renală, ciroza, tumorile. 

În perioada 1992–2015, incidenţa îmbolnăvirilor a fluctuat între 1,4 milioane 
şi 1,6 milioane de cazuri noi în fiecare an. În ceea ce priveşte incidenţa bolilor 
infecţioase şi parazitare, aceasta a crescut în perioada 1992–2004, apoi a cunoscut 
o scădere constantă până în 2015 (Tempo, INS, 2016). Incidenţa tumorilor s-a dublat 
în aceeaşi perioadă, iar numărul cazurilor de îmbolnăviri cu boli endocrine, de 
nutriţie şi diabet a crescut de peste cinci ori (în 1992, se înregistrau sub 100 de mii 
de cazuri noi, iar în 2015 peste 500 de mii de cazuri noi de îmbolnăviri). Incidenţa 
îmbolnăvirilor aparatului circulator a crescut constant în perioada 1992–2015, 
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în anul 2015 înregistrându-se peste 900 de mii de cazuri noi de îmbolnăvire, de 
aproximativ două ori mai mult decât în anul 1992. O creştere constantă s-a 
înregistrat şi în afecţiunile cu origine în perioada perinatală, precum şi în cazul 
malformaţiilor congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale. Îmbunătăţiri în 
ceea ce priveşte morbiditatea pentru anumite boli, au fost evidenţiate pentru bolile 
sistemului respirator (o creştere rapidă la începutul anilor 1990, apoi o scădere 
constantă din 2004), pentru bolile sistemului digestiv (o scădere semnificativă în 
perioada 1992–2015), pentru bolile legate de sarcină, naştere şi lăuzie (o scădere 
semnificativă) şi pentru bolile legate de leziuni traumatice, otrăviri şi alte 
consecinţe ale cauzelor externe (Tempo, INS, 2016). 

În general, pentru bolile infecţioase se poate aprecia că s-au înregistrat tendinţe 
pozitive faţă de începutul anilor 1990. Incidenţa hepatitei virale a scăzut constant în 
perioada 1990–2015 (de la aproximativ 75 de mii de cazuri noi în 1990 la 5637 de 
cazuri în 2015) (Tempo, INS, 2016). În context european, România ocupă o poziţie 
favorabilă, în anul 2014, România avea rata incidenţei hepatitei de tip B de 1,3  
(la 100 de mii de locuitori), sub media europeană (UE27) care a fost 4,3. Totuşi, 
datele ar trebui privite cu anumite rezerve, în sensul că ţara noastră nu are un 
sistem de prevenţie şi identificare (de screening) pentru îmbolnăvirea cu hepatita B 
sau C. Ratele de prevalenţă pentru hepatita B şi C în cazul populaţiei adulte din 
România sunt ridicate (ECDC, 2016). Şi în ceea ce priveşte incidenţa HIV/SIDA în 
România a fost de 4 (la 100 de persoane), fiind sub media UE28 (5,9) în anul 2014, 
însă tendinţa în ultima perioadă este de uşoară creştere (OECD, 2016). 

România continuă să se situeze pe primul loc în UE28 în ceea ce priveşte 
incidenţa tuberculozei şi mortalitatea datorată acesteia. Dacă în perioada 1990–2002 
incidenţa tuberculozei a cunoscut o creştere constantă, în perioada 2003–2015, 
scăderea a fost semnificativă.  

Incidenţa a numeroase boli infecţioase şi parazitare (dizenterie, tuse convulsivă, 
trichineloza, salmoneloza, leptospiroza) a scăzut constant după 1990. În cazul bolilor 
rubeolă, rujeolă, scarlatină, incidenţa lor fluctuează destul de mult în perioada 1990–
2015, cu îmbunătăţiri semnificative, dar şi cu apariţia periodică a unor focare.  

Bolile cu transmitere sexuală (chlamidia, gonoreea), aveau o rată a incidenţei 
în anul 2014 sub valoarea 1 (la 100 de mii de locuitori), situând ţara noastră între 
statele cu o incidenţă mică a acestor boli. Totuşi, în ceea ce priveşte incidenţa 
sifilisului, rata a fost pentru România de 6,4 (la 100 de mii de locuitori), rate 
asemănătoare fiind înregistrate în Bulgaria (6,3), Danemarca (6,4), Slovacia (6,6), 
Letonia (6,7), Germania (7,1) (OECD, 2016). 

Sarcina la adolescente plasează România pe locul 2 în UE, după Bulgaria cu 
38,9 de sarcini la 1000 de adolescente între 15 şi 19 ani, la mare distanţă de ţări 
cum sunt Danemarca (2,4‰) sau Slovenia (4,6‰), aceasta reprezentând o problemă 
importantă de educaţie în domeniul sănătăţii. 

Speranţa de viaţă sănătoasă reflectă vitalitatea şi calitatea vieţii populaţiei. În 
România, speranţa de viaţă sănătoasă la naştere a fost în anul 2015 de 59,2 de ani, 
pentru femei fiind 59,4 ani, iar pentru bărbaţi 59 ani. Între statele europene, România 
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se situează aproape de media UE28 (63,3 ani pentru femei, 62,6 ani pentru bărbaţi). 
Oamenii trăiesc cel mai puţin într-o stare bună de sănătate în Letonia (54,1 ani 
pentru femei şi 51,8 ani pentru bărbaţi) şi Estonia (56,2 ani pentru femei şi 53,8 ani 
pentru bărbaţi). Cea mai ridicată speranţă de viaţă sănătoasă în anul 2015 a fost 
înregistrată în Malta (74,6 ani pentru femei, 72,6 ani pentru bărbaţi) şi în Suedia 
(73,8 ani pentru femei şi 74 ani pentru bărbaţi) (Eurostat, 2017). 

CADRU DE ANALIZĂ ŞI INTERVENŢIE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI. 
FACTORII STRUCTURALI AI DETERMINĂRII SĂNĂTĂŢII 

În România nu există o cunoaştere adecvată a factorilor determinanţi ai sănătăţii 
şi a problemelor sistemului medical care să fie bazată pe studii riguroase. În ştiinţă, 
la nivel internaţional, încă de la sfârşitul anilor ’90 abordarea determinanţilor sociali 
ai sănătăţii a devenit centrală în dezbaterile asupra sănătăţii şi bolii şi asupra direcţiilor 
posibile în politicile de sănătate. Abordarea a fost preluată de către WHO, care a iniţiat 
o serie de rapoarte conţinând recomandări de politici care pornesc de la cauzalitatea 
socială a sănătăţii, cu accent pe distribuţia sănătăţii şi bolii în populaţie. Aceasta 
deoarece, deşi cauzele biologice sunt cele care determină bolile, cauzele sociale 
sunt cele care explică distribuţia bolii în populaţie, ajutându-ne să înţelegem de ce 
riscul de boală sau dizabilitate este mai ridicat pentru anumite grupuri sociale în 
comparaţie cu altele şi de ce impactul bolii şi dizabilităţii este mai important în 
viaţa celor vulnerabili decât în cea a persoanelor care dispun de resurse (Krumeich 
şi Meershoek, 2014).  

În literatură există mai multe modele teoretice bazate pe determinanţii sociali 
ai sănătăţii (Barton şi Grant, 2006; Huynen şi alţii, 2005; Labonté and Torgerson, 
2005), însă cadrul propus de către WHO (2010, 2014) are meritul de a fi construit 
atât pentru analiză, cât şi pentru a identifica zonele de intervenţie pentru politici.  

În această lucrare prezentăm şi explicităm o formă adaptată a cadrului propus 
de WHO, încercând să discutăm problemele legate de situaţia stării de sănătate a 
populaţiei în România şi să tratăm rolul factorilor structurali în determinarea sănătăţii. 
Aceasta deoarece elaborarea politicilor care să conducă la îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei nu se poate baza pe o abordare one-size-fits-all, ci ar trebui să 
ţină seama de mecanismele concrete de determinare a sănătăţii şi bolii în situaţii 
specifice, de contextele sociopolitice particulare, şi să ia în considerare resursele 
disponibile, parteneriatele care sunt posibile, disponibilitatea pentru implementarea 
politicilor (WHO, 2010). 

Cadrul propus de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii utilizează două tipuri 
de factori determinanţi ai sănătăţii: structurali (elementele de context şi poziţia 
socioeconomică) şi intermediari (condiţiile materiale, circumstanţele psihosociale, 
factorii comportamentali şi biologici, la care se adaugă sistemul de sănătate). Termenii 
de structural şi intermediar se referă la ordinea în care aceşti factori îşi exercită 
influenţa asupra sănătăţii. În acest articol utilizăm termenii de structural şi individual, 
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având ca referinţă nivelul la care se produce cauzalitatea (Figura 1). Astfel, factorii 
structurali sunt cei care ţin de context, la care se adaugă sistemul de sănătate, 
aceştia fiind exteriori individului. Factorii individuali includ condiţiile materiale, 
circumstanţele psihosociale, factorii comportamentali şi biologici, precum şi poziţia 
socioeconomică, toate acestea definind persoana şi fiind măsurate la nivel individual. 
În cele ce urmează, ne concentrăm asupra factorilor structurali ai sănătăţii: contextul 
global, contextul socioeconomic şi politic şi sistemul medical. 

Figura 1 

Determinanţi structurali şi individuali ai sănătăţii şi inegalităţilor în starea de sănătate 
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Sursa: adaptare a modelului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO, 2010, 2014). 

Contextul global  
La nivel global există o serie de mecanisme care pot influenţa starea de sănătate: 

acordurile internaţionale de comerţ în care România este partener, organizarea marilor 
firme farmaceutice, companiile multinaţionale, disponibilitatea pe piaţa globală a 
tehnologiei medicale şi a medicamentelor şi chiar fenomene globale de genul 
schimbărilor climatice. Criza economică recentă, de exemplu, a produs rezultate negative 
vizibile în starea de sănătate în diferite ţări europene afectate (WHO, 2014).  

În cazul României, elemente cum sunt factorii economici şi sociali globali, 
cadrele legislative internaţionale, instituţiile globale în domeniul sănătăţii pot fi 
influenţate, probabil, într-o foarte mică măsură de la nivel naţional. Este, însă, 
posibilă o mai bună coordonare şi o mai bună relaţionare cu strategiile şi politicile 
europene de sănătate şi cele din alte domenii, relaţii îmbunătăţite cu instituţiile 
internaţionale, o creştere a capacităţii de negociere cu companiile farmaceutice, o 
mai bună planificare a achiziţiilor de medicamente şi tehnologie medicală. Din 
acest punct de vedere, este nevoie de o creştere a capacităţii manageriale la nivelul 
instituţiilor centrale în domeniul sănătăţii. Ultimii ani au fost marcaţi de probleme 
(inclusiv de organizare) în asigurarea bunurilor medicale (medicamente, vaccinuri, 
tehnologie adecvată) care sunt achiziţionate pe piaţa globală. Acţiunile la nivel 
naţional în relaţie cu contextul global afectează astfel direct şi indirect starea de 
sănătate a populaţiei din România. 
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Contextul socioeconomic şi politic 
Contextele macro, prin instituţiile şi procesele economice, sociale şi politice 

care definesc tipul de societate structurează condiţiile majore care definesc viaţa la 
nivel individual şi, implicit, sănătatea oamenilor. Aceste condiţii macro sunt reprezentate 
de tipul (procesul) de guvernare, piaţa forţei de muncă, sistemul de educaţie, instituţiile 
politice, valorile şi normele sociale şi toate contribuie la stratificarea socială specifică 
unei societăţi. Ele generează „ierarhiile de putere, prestigiu şi acces la resurse” (WHO, 
2010: 5) vizibile la nivel individual în statusul socioeconomic (prin intermediul 
educaţiei, venitului, ocupaţiei etc.). Astfel, condiţiile macro şi sistemul specific de 
stratificare socială creează mecanismele structurale care influenţează starea de 
sănătate şi distribuţia acesteia în populaţie.  

Guvernarea în general şi guvernarea pentru sănătate în particular 
„Guvernele sunt responsabile de crearea condiţiilor care permit indivizilor să 

atingă cea mai bună stare de sănătate pe care o pot avea” (WHO, 2014: 8). Sistemul 
de guvernare cuprinde reguli, mecanisme de implementare, organizaţii şi se referă 
la modul în care sunt dezvoltate politicile, în care sunt distribuite resursele, precum şi 
la mecanismele de responsabilizare a guvernelor, iar dimensiunile guvernării includ 
participarea şi răspunderea, stabilitatea politică şi absenţa violenţei/terorismului, 
eficacitatea guvernării, calitatea reglementărilor, statul de drept şi controlul corupţiei 
(Kaufmann şi alţii, 2010). Deşi scopul nostru aici nu este o discuţie în detaliu a 
acestor dimensiuni în România, este important să subliniem faptul că aceşti factori 
de context sunt esenţiali atât pentru modul de organizare a sistemului de sănătate, 
cât şi pentru starea de sănătate a populaţiei. De exemplu, corupţia din sănătate este 
o manifestare la nivelul sistemului a modului în care guvernarea se realizează în 
România. 

Sistemul de guvernare la diferite niveluri (naţional, regional şi local) şi în 
toate sectoarele (public, privat, ONG) este cel care poate adopta o abordare orientată 
către sănătate bazată pe determinanţii sociali ai acesteia, care să îşi propună 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi reducerea inegalităţilor existente în 
starea de sănătate. Guvernarea pentru sănătate şi bunăstare recomandată de către 
WHO se referă la politici, finanţare, decizii orientate către îmbunătăţirea stării de 
sănătate la toate nivelele guvernării şi societăţii, într-o abordare generală orientată 
de considerarea sănătăţii ca un „drept al oamenilor, un bun public, o componentă a 
bunăstării şi o problemă de justiţie socială” (WHO, 2014: 124).  

În mod obişnuit, buna guvernare şi guvernarea pentru sănătate sunt extinse 
şi către mediul privat şi ONG, dincolo de ceea ce poate face guvernul la toate 
nivelurile. În România însă, dezvoltarea insuficientă şi dezechilibrată a societăţii 
civile, participarea politică şi socială limitată a oamenilor, creşterea sectorului medical 
privat la care numai o mică parte din populaţie are acces, toate acestea contribuie la 
plasarea unui rol extrem de important la nivel guvernamental în abordarea sănătăţii 
şi inegalităţilor în sănătate.  
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Multe responsabilităţi ale guvernării cu implicaţii pentru sănătate (calitatea 
mediului, locuire, apă şi curăţenie, siguranţa vecinătăţii) au fost descentralizate la 
nivel local, în timp ce sănătatea rămâne în cea mai mare parte organizată central, 
ceea ce face necesară, în concepţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, integrarea 
sănătăţii în politicile de la nivel regional şi local.  

Direcţiile de acţiune specifice propuse de către WHO (2014) cu relevanţă în 
domeniul guvernării la nivel naţional se referă la elementele care pot asigura 
succesul strategiilor de intervenţie în sănătate: dezvoltarea parteneriatelor la toate 
nivelurile guvernamentale care să faciliteze modelele de lucru bazate pe cooperare, 
să facă posibilă stabilirea priorităţilor de comun acord între sectoare, să includă 
mecanisme de responsabilizare în sensul asigurării echităţii în sănătate. De asemenea, 
este necesar să se asigure coerenţa acţiunilor intersectorial şi printre actorii implicaţi 
pentru a obţine rezultate semnificative în îmbunătăţirea stării de sănătate şi ţintirea 
inegalităţilor. În acest sens sunt importante investiţia pe termen lung şi sustenabilitatea 
acţiunilor. Este important ca diferitele nevoi, perspective şi drepturi ale grupurilor 
vulnerabile să fie incluse în procesele de luare a deciziei prin mecanisme de 
participare şi consultare. 

În general, în România, reformele din sănătate de până acum nu s-au asigurat 
de sprijinul tuturor actorilor implicaţi şi, de cele mai multe ori, nu au inclus grupurile 
vulnerabile. Asumarea politică a reformelor pe durata unul mandat, fără sprijinul 
celor implicaţi, a condus până acum la eşecul sau îndeplinirea parţială a acestora. 
Strategia 2020 în domeniul sănătăţii nu a fost implementată, în ciuda faptului că a 
fost riguros elaborată şi a fost conectată cu strategiile europene.  

Politicile: macroeconomice în sănătate, educaţie, de protecţie socială  
Politicile macroeconomice şi structurile pieţei pe care acestea se bazează, 

politicile în domeniul ocupării, locuirii, educaţiei, sănătăţii (inclusiv apă şi curăţenie), 
sistemul de protecţie socială produc efecte importante în starea de sănătate a populaţiei. 

Politicile publice sunt rezultatul sistemului politic, al modului în care puterea 
şi ideologia se împletesc pentru a determina în cele din urmă starea de sănătate a 
oamenilor (Bambra şi alţii, 2005). Organizarea sistemului de sănătate şi accesul la 
bunuri şi servicii medicale, politicile de ocupare (prietenoase pentru familie sau nu, 
bazate predominant pe măsuri active sau pasive), sistemul de educaţie şi şansele de 
acces la educaţie, sistemul de protecţie socială şi măsura în care oferă plase de 
siguranţă adecvate categoriilor vulnerabile, toate sunt rezultatul unor decizii de 
politici publice ce au efecte asupra sănătăţii oamenilor.  

Aceste aspecte care ţin de context determină în mare măsură sistemul de 
stratificare în societate, distribuţia resurselor materiale, a puterii şi prestigiului şi, în 
ultimă instanţă, distribuţia sănătăţii şi a bolii. Rezultatele de cercetare au arătat că 
variabile care ţin de sistemul politic şi de tipul de stat al bunăstării influenţează 
starea de sănătate a populaţiei. Astfel, în ţările cu state ale bunăstării social-democrate 
cu sisteme publice de sănătate bine dezvoltate şi politici sociale generoase, starea 



 IULIANA PRECUPEȚU, COSMINA-ELENA POP 14 232 

de sănătate este semnificativ mai bună (indicatori cum sunt mortalitatea infantilă şi 
greutatea mică la naştere înregistrând valori scăzute), comparativ cu alte tipuri de 
state ale bunăstării (Chung şi Muntaner, 2006). 

Evident, politicile de sănătate sunt o variabilă esenţială de context, cu impact 
asupra stării de sănătate. În România este necesară o politică de sănătate gândită pe 
termen lung, cu accent pe echitate, care să încorporeze mecanisme de monitorizare 
şi evaluare, care să prioritizeze direcţiile de dezvoltare şi investiţiile în resurse,  
o politică deschisă către participarea şi feedback-ul tuturor actorilor importanţi, 
inclusiv al pacienţilor. 

Reformele succesive ale politicilor începând din anii ’90 nu şi-au atins 
obiectivele şi încă este nevoie de strategii şi regularizare comprehensivă în multe 
aspecte ale îngrijirii sănătăţii, în timp ce stabilitatea financiară constituie încă o 
problemă majoră (Vlădescu şi alţii, 2016). Mai mult decât atât, sănătatea a fost 
subfinanţată pe tot parcursul tranziţiei, iar această tendinţă continuă în prezent, în 
ciuda nevoilor de creştere a cheltuielilor la nivelul mediu al UE.  

Cheltuielile cu sănătatea şi starea de sănătate a populaţiei sunt relaţionate, iar 
rezultatele diverselor studii arată că o creştere a sumelor alocate pentru sănătate 
este semnificativ asociată cu o îmbunătăţire a stării de sănătate vizibilă în nivelurile 
reduse ale mortalităţii infantile şi într-o speranţă de viaţă crescută (Nixon şi Ullmann, 
2006; Crémieux şi alţii 1999). 

În contextul politicilor, o stare de sănătate bună a populaţiei poate fi atinsă prin 
educaţie, locuire, ocupare, politici de redistribuire, asistenţă socială, iar circumstanţele 
sociale ale categoriilor defavorizate ar trebui ţintite cu precădere. Politicile de sănătate 
ar trebui corelate cu cele din alte domenii, educaţia şi ocuparea fiind esenţiale. Dată 
fiind determinarea multiplă a stării de sănătate, aceasta ar trebui abordată în mod 
comprehensiv.  

De exemplu, este binecunoscut faptul că sărăcia şi mortalitatea copilului sunt 
puternic relaţionate (Singh şi Kogan, 2007). O copilărie petrecută în sărăcie presupune 
de multe ori o dietă deficitară, probleme de dezvoltare fizică, psihică şi emoţională, 
cognitivă şi de limbaj, toate acestea reprezentând provocări pentru starea de sănătate 
pe durata întregii vieţi. România are cea mai înaltă rată a sărăciei copilului din UE, 
iar o îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei nu poate fi realizată fără măsuri 
care să ţintească această problemă. Astfel un sistem universal şi de bună calitate de 
educaţie şi îngrijire a copilului pentru primii ani de viaţă este considerat un element 
esenţial care poate atenua atât inegalităţile în educaţie şi cât şi efectele sărăciei 
(WHO, 2014). Asigurarea accesului la un astfel de sistem pentru toate categoriile şi 
acordând atenţie specială grupurilor vulnerabile, ar trebui să constituie o prioritate în 
condiţiile existenţei în România a unor inegalităţi importante în accesul la educaţie 
(Zamfir şi alţii, 2016). Politicile de sănătate, educaţie şi redistribuire ar trebui gândite 
intersectorial, ţinând cont de particularităţile contextului social de azi al României. 
Extinderea rolului educaţional al şcolilor către responsabilităţi sociale s-a făcut deja 
prin programele de „şcoală după şcoală”, prin programul „cornul şi laptele”, iar la 
momentul actual, programele care îşi propun o masă caldă în şcoli pot contribui 
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atât la menţinerea în şcoală a copiilor din medii defavorizate, cât şi la asigurarea 
unei nutriţii adecvate copiilor în general. O concentrare pe servicii cu acces 
universal ar trebui să reprezinte alternativa la iniţiativele actuale, parţiale şi de 
termen scurt. 

Politicile de ocupare ar trebui, de asemenea, să încorporeze principii care să 
protejeze sănătatea oamenilor şi să fie concepute în relaţie cu cele de sănătate, 
educaţionale şi de protecţie socială, având în vedere o perspectivă a cursului vieţii. 
Recomandările WHO (2014) includ politici de ocupare prietenoase pentru familie, 
cu contracte sigure ce permit ore flexibile, combinate cu servicii accesibile pentru 
copii ce pot contribui la echilibrul muncă – viaţă de familie şi asigurarea unui 
început bun pentru copii şi adolescenţi. Asigurarea unei educaţii echitabile şi 
sprijinul acordat tinerilor pentru dezvoltarea abilităţilor de muncă şi viaţă şi apoi la 
integrarea pe piaţa forţei de muncă completează elementele cheie din perspectiva 
ciclului vieţii.  

La nivelul specific al politicilor de ocupare, dată fiind vulnerabilitatea rezultată 
din condiţiile de muncă în România este esenţială o concentrare pe îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă prin reducerea riscurilor la care sunt expuşi angajaţii. Aceasta 
deoarece, în ţara noastră, existenţa unei economii informale importante care nu 
protejează formal lucrătorii faţă de riscurile pentru sănătate, condiţiile de muncă de 
o calitate mai slabă comparativ cu alte ţări din UE (Eurofound, 2017) se constituie 
în circumstanţe negative pentru starea de sănătate. 

În sfârşit, politicile de protecţie socială ar trebui să ţină cont de nevoia de a 
îmbunătăţi starea de sănătate şi de a micşora gradientul social în sănătate. În societăţile 
în care inegalitatea de venit este ridicată, aşa cum este şi cazul României, starea de 
sănătate a populaţiei este mai nefavorabilă (Wilkinson şi Picket, 2006). Inegalităţile 
sociale mari afectează coeziunea socială şi determină slăbirea relaţiilor sociale 
care, la rândul lor, influenţează negativ starea de sănătate. O creştere a cheltuielilor 
sociale cu accent pe îmbunătăţirea situaţiei populaţiei vulnerabile este absolut 
necesară în România, dat fiind faptul că potenţialul de îmbunătăţire a sănătăţii 
populaţiei acţionând asupra inegalităţii de venit este mai mare în societăţile mai 
puţin dezvoltate economic (Pop şi alţii, 2012).  

Atenţia specială acordată grupurilor vulnerabile este justificată de situaţia lor 
de sănătate nefavorabilă comparativ cu cea a altor grupuri şi de faptul că au mai 
puţine mijloace de a-şi face cunoscute problemele. În plus, România se află în 
situaţia în care, pe parcursul tranziţiei şi în special în ultima decadă, a crescut oferta 
de servicii medicale private, iar domeniul analizelor medicale (componenta de bază 
a diagnosticării) a fost în cea mai mare parte subcontractat serviciilor private. Acolo 
unde capacitatea şi mecanismele de guvernare, reglementarea şi implementarea 
sunt slabe, „furnizorii de servicii nu sunt ghidaţi de nevoi, ci de cei care pot plăti” 
(WHO, 2014: 127). Ca urmare, costurile pentru asistenţa medicală primară cresc, 
iar accesul la servicii este ghidat de criterii de profit (Braveman şi Tarimo, 2002). 
La nivel individual, efectele sunt vizibile în faptul că persoanele cu resurse limitate 
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sunt afectate de costurile medicale în mai mare măsură decât cele care dispun de 
resurse şi sunt nevoite să amâne diagnosticarea şi tratamentul cu consecinţe pe termen 
lung pentru starea lor de sănătate. La nivel societal, consecinţele se văd în creşterea 
costurilor prin faptul că sistemul de sănătate este nevoit să aloce resurse mai mari 
pentru tratarea cazurilor grave, dar şi în afectarea capitalului uman cu potenţial în 
dezvoltare. Insuficienta atenţie acordată grupurilor vulnerabile în înţelegerea şi 
explicarea factorilor sociali contextuali care le determină starea precară de sănătate, 
dar şi în designul politicilor poate conduce la intervenţii care nu au impactul scontat.  

Abordarea intersectorială este esenţială în ţintirea problemelor de sănătate. 
De exemplu, sarcina la adolescente nu poate fi rezolvată prin oferirea de mijloace 
contraceptive, ci trebuie tratată dintr-o perspectivă socială mai largă. Țintirea acestei 
probleme implică o cunoaştere exactă a fenomenului şi apoi eforturi de prevenire la 
nivelul întregii populaţii şi o concentrare pe populaţia aflată în risc. Educaţia 
sexuală este numai o faţetă a fenomenului, ea trebuie integrată într-o abordare mai 
largă, a educaţiei pentru sănătate, care presupune colaborarea între specialiştii în 
educaţie, în sănătate, a societăţii civile şi crearea unui consens în ceea ce priveşte 
conţinutul. Acesta ar trebui să urmărească o corelare cu comportamentele sănătoase 
în general (igienă, nutriţie, activitate fizică, fumat, alcool) şi prioritizarea sănătăţii 
în strategiile de viaţă ale copiilor şi adolescenţilor. Un astfel de demers ar trebui 
riguros planificat şi ar trebui să includă formarea de specialişti, programe speciale 
în şcoli, integrarea unor metode moderne. Ignorarea problemei sau tratarea ei parţială 
conduce la consecinţe pentru sănătatea în ciclul vieţii pentru populaţia afectată. 

Cultură şi valori sociale 
Considerarea sănătăţii ca o valoare importantă la nivel societal şi individual 

este o componentă esenţială a culturii fiecărei societăţi, a sistemului de valori al 
acesteia. 

Valoarea socială atribuită sănătăţii într-o societate este vizibilă în politicile 
de sănătate, în modul în care acestea sunt elaborate şi implementate, în cheltuielile 
publice cu sănătatea, în modul în care este asigurat accesul la sănătate, în felul în 
care sunt tratate categoriile defavorizate. În societăţile în care prevalează valorile 
colectiviste, responsabilitatea este plasată în mare măsură la nivelul statului în 
finanţarea şi organizarea serviciilor, pe când în societăţile mai degrabă individualiste, 
sănătatea şi boala sunt considerate chestiuni private (Solar şi alţii, 2005). La nivel 
individual, valoarea acordată sănătăţii este observabilă în comportamentele sănătoase: 
înclinaţia de a face sport, opţiunea pentru o dietă sănătoasă, consum redus de 
alcool etc. 

De remarcat este faptul că valorile sociale influenţează, la rândul lor, deciziile 
în politicile publice, astfel încât deciziile de alocare a resurselor reflectă valorile 
dominante în societate (Littlejohns şi alţii, 2012). 

Pe parcursul tranziţiei, în România, sănătatea (alături de educaţie) a fost, mai 
degrabă, tratată marginal. Departe de a fi considerată o prioritate pe agenda publică, 
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sănătatea a fost în mod constant subfinanţată, în timp ce sistemul a fost reformat 
fără o viziune bine definită şi neglijat în aspectele sale la nivel regional şi comunitar. 
Reformarea sistemului şi creşterea sistemului privat au lăsat, în mod firesc, loc 
valorilor individualiste, iar responsabilitatea sănătăţii a căzut în mai mare măsură în 
sarcina individului comparativ cu perioada comunistă. Pentru categoriile vulnerabile 
însă, care trăiesc în sărăcie şi deprivare materială, cu educaţie scăzută, fără ocupare, 
sănătatea nu poate fi lăsată în responsabilitatea individuală, date fiind constrângerile 
acestor categorii. O stare de sănătate bună a întregii populaţii şi diminuarea 
inegalităţilor existente în sănătate pot rezulta, mai degrabă, prin „politici sociale 
egalitare, inclusiv servicii medicale publice” (Chung şi Muntaner, 2006). 

Prioritizarea sănătăţii în strategiile de dezvoltare şi adoptarea ideii de sănătate 
pentru întreaga societate este însă, posibilă şi poate constitui un vector care poate 
atrage alte domenii în dezvoltare: educaţie, ocupare, locuire. Strategia naţională 
pentru sănătate 2020 având subtitlul Sănătate pentru prosperitate încorporează în 
principiu ideea de sănătate ca o componentă importantă a bunăstării, însă asumarea 
sănătăţii ca un obiectiv central al dezvoltării trebuie să se facă la toate nivelurile 
guvernării. Sănătatea poate fi un principiu structurant al acţiunii sociale. De exemplu, 
dacă deciziile de dezvoltare economică încorporează această idee, atunci investiţiile 
care au potenţialul de a afecta sănătatea oamenilor (producând poluare, oferind 
condiţii de muncă de calitate slabă, de exemplu) ar fi chestionate, îmbunătăţite sau 
chiar anulate.  

Sistemul medical şi accesul la servicii medicale 
Sistemul de sănătate este un factor determinant al sănătăţii prin problemele 

relaţionate cu accesul populaţiei la servicii şi bunuri medicale, dar şi prin acţiunile 
intersectoriale. 

Scopul nostru aici nu este o analiză a sistemului de sănătate. Considerăm că 
sistemul de sănătate din România are nevoie de o analiză organizaţională care să 
reprezinte baza unei reforme substanţiale asumată la nivelul întregii societăţi şi cu 
implicarea tuturor actorilor politici şi a celor din domeniul sănătăţii. În lipsa unui 
studiu riguros, analiza indicatorilor disparaţi conduce la decizii fragmentate, 
contradictorii, neasumate, neimplementate, aşa cum s-a întâmplat pe parcursul 
tranziţiei. Reforma şi stabilitatea sistemului pe termen lung în scopul îmbunătăţirii 
stării de sănătate a populaţiei, realizate cât mai curând, ar trebui să reprezinte o 
prioritate pentru România. 

Accesul la serviciile medicale este problematic şi marcat de inegalităţi pe 
medii de rezidenţă, la nivel teritorial şi între diferite grupuri sociale. Acoperirea 
populaţiei prin sistemul asigurărilor de sănătate, măsurată prin ponderea asiguraţilor/ 
persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe listele medicilor 
de familie, a fost în anul 2016 de 77,7%, cu 85,8% în urban şi 65,6% în rural 
(CNAS, 2017). Există categorii de populaţie care au un risc crescut de a rămâne în 
afara acoperirii în sistemul asigurărilor de sănătate: persoanele care lucrează fără 
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contract, persoanele sărace din mediul rural care nu se califică pentru venitul minim 
garantat, lucrătorii în agricultura de subzistenţă, o parte din populaţia roma. Studiile 
demonstrează că cele mai vulnerabile categorii sunt săracii, persoanele de peste 
60 de ani din mediul rural şi o parte din populaţia roma (Banca Mondială, 2011). 
Eforturile trebuie să se concentreze în direcţia asigurării accesului universal la 
servicii medicale. Adoptarea legii asistenţei medicale comunitare în octombrie 
2016 are ca scop creşterea accesului la asistenţă medicală a grupurilor vulnerabile 
şi a populaţiei din mediul rural. 

Între statele europene, România ocupa penultima poziţie în anul 2014, în ceea 
ce priveşte procentul populaţiei acoperite de asigurare medicală (publică şi privată). 
Cea mai mare parte a statelor europene au peste 99% din populaţie asigurată pentru 
serviciile medicale de bază, doar în Bulgaria (88,2%), Grecia (86%), România 
(86%) şi Cipru (83%), acoperirea cu asigurări medicale coboară sub 90% (OECD, 
2016). 

În România, acoperirea cu furnizori de servicii medicale este deficitară şi 
arată, de asemenea, disparităţi la nivel teritorial şi în funcţie de mediul de rezidenţă. 
Astfel, în ceea ce priveşte densitatea medicilor, regiunile mai dezvoltate Bucureşti-
Ilfov şi Nord-Vest au un număr de medici de până la 4 ori mai mare decât regiunile 
mai sărace cum sunt Sud-Est şi Sud Muntenia (Eurostat, 2016). Numărul locuitorilor 
ce revin unui medic în rural era în 2011 de şapte ori mai mare decât în urban 
(Comisia Europeană, 2015) şi există, de asemenea, localităţi fără asistenţă medicală 
primară, cele mai multe aflate în zone rurale izolate şi dezavantajate. 

În condiţiile emigrării a medicilor, dar şi a asistenţilor medicali, precum şi 
mutării lor către sectorul privat, sistemul public de sănătate românesc duce o lipsă 
acută de personal medical, acesta fiind mult sub necesar. România este a doua ţară, 
după Polonia, cu cel mai mic număr de medici practicanţi la 1 000 de persoane, 
respectiv 2,7, mult sub media UE28 (3,5) (OECD, 2016).  

Cheltuielile totale pentru sănătate poziţionează România pe ultimul loc între 
statele membre ale UE28. În anul 2015, finanţarea sănătăţii a fost 5% din PIB, 
reprezentând aproximativ jumătate din cât alocă state precum Germania, Franţa, 
Olanda şi Suedia pentru acest domeniu şi jumătate din media cheltuielilor pentru 
sănătate la nivel UE28 (OECD, 2016). Cea mai mare parte a finanţării sănătăţii 
(4% din PIB) este asigurată de bugetul asigurărilor obligatorii de sănătate şi fondurile 
guvernamentale, restul de 1% fiind fonduri private. 

Între statele europene, ţara noastră are un sistem medical centrat încă pe serviciile 
medicale acordate în mediul spitalicesc, lucru pus în evidenţă atât de proporţia 
mare de cheltuieli care sunt destinate spitalelor, cât şi de numărul mare de paturi de 
spital în context european (6,7 paturi de spital la 1 000 de persoane, faţă de 5,2 media 
europeană în 2014) (OECD, 2016). 

Între statele UE, România se situează pe locul 4 în ceea ce priveşte nevoile 
nesatisfăcute de asistenţă medicală. În 2014, 9,3% au indicat nesatisfacerea nevoii 
de asistenţă medicală din cauza costurilor/distanţei/listelor de aşteptare. În România, 
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costurile prea ridicate contribuie într-o mai mare măsură la nesatisfacerea nevoilor 
de asistenţă medicală pentru cei din prima quintilă de venit (12,9%) faţă de cei din 
ultima quintilă de venit (3,7%) (Eurostat, 2016). 

Plăţile informale influenţează accesibilitatea, eficienţa şi calitatea sistemului 
medical. Ele au devenit o normă dominantă în sistemul public de sănătate din 
România. Aceste plăţi contribuie la inegalităţile în starea de sănătate deoarece 
persoanele cu statut socioeconomic mai înalt sunt cele îşi permit plăţile informale 
şi, cel mai probabil, beneficiază de atenţie crescută, timp de aşteptare scăzut şi 
tratament de calitate mai înaltă. 

Procesul de îmbătrânire demografică va conduce la creşterea proporţiei 
populaţiei de peste 65 de ani şi a celei de peste 80 de ani, aşadar va creşte povara 
bolilor cronice în populaţie, precum şi nevoile de îngrijire pe termen lung. În acest 
context, România are nevoie să dezvolte şi să aloce resurse mai mari pentru un sistem 
de îngrijire pe termen lung, care în acest moment este slab finanţat şi dezvoltat, dar 
şi să creeze o varietate de servicii care să răspundă atât nevoilor medicale cât şi 
celor sociale. 

CONCLUZII 

Sănătatea populaţiei este o resursă economică şi socială de care depinde 
procesul de dezvoltare la nivel societal. 

În perspectivă comparativă, România are una dintre cele nefavorabile situaţii 
între statele UE în ceea ce priveşte starea de sănătate. Deşi unele tendinţe pozitive 
au fost înregistrate în ultimele decenii, starea de sănătate rămâne problematică şi 
este marcată de inegalităţi atât la nivel teritorial cât şi între grupurile sociale, iar 
aceste inegalităţi au tendinţa de a se adânci în timp.  

Teoriile existente demonstrează clar dependenţa stării de sănătate de factorii 
sociali, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al unei persoane. Elementele de natură 
structurală (contextul global, cel socioeconomic şi politic, sistemul medical), ce ţin 
de organizarea socială în general, au o influenţă majoră asupra stării de sănătate a 
populaţiei şi pot reprezenta ţinte ale politicilor publice.  

În România este nevoie de implementarea unei strategii care să aibă ca scop 
îmbunătăţirea stării de sănătate a întregii populaţii şi ţintirea inegalităţilor în sănătate 
prin acordarea unei atenţii speciale grupurilor vulnerabile. Adoptarea explicită  
a unui cadru conceptual bazat pe determinanţii sociali ai sănătăţii, care să ia în 
considerare contextul social şi profilul epidemiologic specific, cu o abordare atât 
sociologică cât şi medicală ar putea orienta o astfel de strategie. Un cadru conceptual 
care consideră sănătatea, dincolo de factorii genetici şi biologici, ca un proces 
social, poate ghida analiza empirică pentru a facilita înţelegerea determinanţilor şi 
mecanismelor sociale şi poate orienta elaborarea politicilor pentru a releva zonele 
de intervenţie.  
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his article argues in favor of a conceptual framework on social 
determinants of health that can allow analysis and intervention 
in the field of health. First, we look at the main theoretical 

perspectives on the social determinants of health. Second, we look at health 
status in European comparative perspective, and trends registered in time in 
health status in Romania. Finally, we detail an adapted framework on social 
determinants of health put forward by the World Health Organization and we 
focus on structural social determinants of health. In Romania, health status is 
problematic and marked by important inequalities, and while some positive 
trends have been noticed in time, our country still ranks among those with the 
least favorable situations in health status in the European Union. In case of 
Romania, the adoption of a framework on social determinants of health can 
guide the understanding of current health status based on existing data/research, 
can help in surveying all relevant factors that contribute to health, and can 
provide a starting point for research based policy.  

Keywords: health status, structural determinants of health, World Health 
Organization, research based policy. 
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O PERSPECTIVĂ ASUPRA OCUPĂRII ATIPICE:  
ROMÂNIA ÎN COMPARAŢIE EUROPEANĂ     

SIMONA ILIE  
ANA MARIA PREOTEASA  

rticolul realizează o analiză a situaţiei ocupării în România, 
cu accent pe caracteristici care induc vulnerabilitate în relaţie 
cu piaţa muncii. De asemenea, sunt observate aspecte care pot 

conduce la apariţia muncii precare: veniturile scăzute, forma contractului, 
durata contractului de muncă, condiţiile de muncă. Analizele utilizează atât 
date statistice (INSSE, Eurostat), cât şi date de sondaj (Eurofound), prezentate 
în dinamică în timp, dar şi în comparaţii internaţionale cu ţări europene. 
Ultimele două părţi ale lucrării conţin o analiză a politicilor de ocupare din 
România, importante pentru depăşirea precarităţii pe piaţa muncii şi oferă un 
set de propuneri de măsuri capabile să adreseze problematica precarităţii în 
muncă. 

Cuvinte-cheie: ocupare, muncă precară, România, politici de ocupare. 

INTRODUCERE  

Deschiderea României către economia de piaţă acum aproape trei decenii a 
fost însoţită de schimbări structurale profunde. Majoritatea întreprinderilor de mari 
dimensiuni s-au scindat sau s-au închis. O serie de ramuri economice s-au restrâns 
considerabil, afectând diferit regiunile ţării, fără ca noi direcţii de dezvoltare să se 
fi conturat cu claritate. Sectorul privat s-a dezvoltat prin acceptarea investiţiilor 
străine, dar şi prin libera iniţiativă privată, cvasiinexistentă anterior. O serie de 
calificări din zona industrială au devenit inutile, în timp ce adaptarea forţei de 
muncă la noile cerinţe ale pieţei a fost lentă. Pe scară largă, indivizii au început să 
resimtă incertitudinea locului de muncă, piaţa muncii trecând de la şomaj zero (în 
perioada comunistă) la ocupare cu locuri de muncă slab remunerate în raport cu 
aşteptările fireşti ale populaţiei. Ocuparea sub calificarea certificată, munca pe cont 
propriu, ocuparea informală (fără asigurări), migraţia spre zone rurale în căutarea 
unei minime siguranţe a resurselor, migraţia în Occident, dar şi apelul la pensionare 
anticipată sau la alte drepturi sociale au fost strategii pentru asigurarea resurselor 
necesare traiului.  
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În acelaşi timp spaţiul european a traversat o perioadă de consolidare ca uniune 
politico-economică, simultan cu adaptarea direcţiilor politicii social-economice la 
contextul contemporan. Unul dintre pilonii acestora, Strategia Europeană a Ocupării 
vizează deopotrivă nivelul şi calitatea ocupării. În forma actuală Strategia are şi o 
semnificativă componentă incluzivă bazată pe egalitatea de şansă şi totodată una 
educaţională, care ţinteşte aspecte ale discordanţelor dintre cererea şi oferta de forţă 
de muncă pe tot parcursul vieţii active (EU, 2010). Sunt avute în vedere educaţia 
continuă, aranjamente contractuale flexibile şi, corespunzător, legislaţie şi sisteme 
de asigurări sociale adaptate aşteptărilor în creştere ale angajaţilor de la locul de 
muncă, a angajatorilor de la angajaţi şi a societăţii în ansamblu de la piaţa muncii.  

Angajatorii, receptivi la dezvoltarea tehnologică, aşteaptă de la angajaţi calificare 
adecvată, performanţă, stabilitate, responsabilitate şi inventivitate în situaţii profesionale 
neprevăzute. Angajaţii au la rândul lor aşteptări multiple de la locul de muncă, care 
se pot schimba ca prioritate de-a lungul vieţii active sau de la o generaţie la alta. 
Între acestea se pot menţiona: autonomia la locul de muncă, dezvoltarea profesională/ 
perspectivele de carieră şi sentimentul utilităţii muncii, accentul pe sarcini de producţie 
şi nu pe timpul petrecut la locul de muncă, posibilitatea lucrului la domiciliu, cu 
timp redus sau în weekend, venituri decente şi stabilitate financiară. Împreună – 
angajat, angajator şi societate – se aşteaptă ca locul de muncă să valorizeze potenţialul 
individului şi să-i permită să se exprime ca o resursă de dezvoltare a companiei 
angajatoare şi a comunităţii, ceea ce dă individului dreptul şi societăţii obligaţia de 
a asigura individul şi pentru situaţiile în care, din motive independente de el, nu va 
putea să îndeplinească acest rol (asigurările sociale de sănătate, vârstă, şomaj).  

Ocuparea în România prezintă câteva trăsături care conduc la vulnerabilitate, 
şi chiar precaritate, a ocupării. Sursele de vulnerabilitate sunt multiple şi ţin deopotrivă 
de tipul de contract, nivelul salarial şi condiţiile de muncă. Aceste trăsături vor 
fi discutate în cele ce urmează, completate fiind de observarea grupurilor cu 
vulnerabilitate ridicată şi a politicilor care le-au fost adresate.  

Secţiunea de concluzii cuprinde câteva direcţii-măsuri pe care le considerăm 
necesare în vederea creşterii ocupării.  

Analiza de faţă ia în considerare rata ocupării, agregată şi pe forme contractuale, 
pe total şi pe grupurile cu vulnerabilitate ridicată, identificând astfel diferitele sale 
surse de vulnerabilitate. A fost folosită analiza secundară de date, în principal a 
indicatorilor disponibili pe site-ul statistic naţional şi european (INSSE, Eurostat), 
alături de date de sondaj european referitoare la condiţiile de muncă (Eurofound).  

Accentul analizei cade pe situaţia ultimilor ani şi pe nivelul indicatorilor 
discutaţi în spaţiul european (UE28), ca şi în ţările-motor în economia acestuia 
(UE15), pentru a păstra în atenţie performanţe posibile cu privire la indicatorii 
ocupării. De asemenea, a fost avut în vedere grupul ţărilor cu recent istoric 
comunist (UE8 – Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Slovenia), ca nivel orientativ pentru performanţa posibilă în condiţiile 
tranziţiei. Acolo unde statistica europeană nu furnizează date pentru aceste grupe, 
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ele au fost calculate ca medie aritmetică simplă a valorilor naţionale. Pe baza 
acestor date au fost formulate recomandări de acţiune pentru creşterea calităţii 
ocupării în România.  

FORME ALE OCUPĂRII ŞI VULNERABILITATEA ÎN OCUPARE 

Cea mai extinsă formă de ocupare este cea salarială, în care forţa de muncă, 
în schimbul unei recompense financiare, prestează o activitate în acord cu cerinţa 
unui angajator, în baza unui contract scris. Acesta se referă la obiectul activităţii, la 
remuneraţia aferentă, la condiţiile şi durata muncii, modul în care sunt acoperite 
situaţiile de accident în muncă şi alocarea veniturilor pentru perioadele în care 
individul nu poate fi activ pe piaţa muncii (boală, şomaj, pensionare). O astfel de 
relaţie este văzută ca una pe termen lung, chiar nedeterminat.  

Această formă de ocupare defineşte în prezent ocuparea standard1, fiind 
pentru individ o importantă sursă de siguranţă economică, transferată şi vieţii 
familiale. Stabilitatea pe care o implică este benefică şi pentru angajator, care 
reduce astfel costurile directe şi de producţie ocazionate de angajări repetate, 
crescând eficienţa planului de calificare a personalului şi pe cel de afaceri.  

Parte a ocupării standard, ocuparea la distanţă (munca în afara locaţiei 
angajatorului) răspunde nevoii celor pentru care starea de sănătate (chiar în forme 
accentuate de dizabilitate) sau condiţionările familiale nu le permit deplasarea sau 
absenţa îndelungată, constantă, de acasă. Până în urmă cu 2–3 decenii era puţin 
cunoscută, fiind posibilă pentru o gamă restrânsă de activităţi/ocupaţii (pentru care 
obiectul activităţii a putut fi deplasat la domiciliul lucrătorului). Dezvoltarea 
tehnologică din ultima jumătate de secol a făcut posibilă extinderea ocupării la 
distanţă, prin generarea unor noi calificări şi profesii, prin oportunitatea reducerii 
unor costuri la angajator şi posibilitatea efectivă de a administra o astfel de relaţie 
de muncă, cu efect chiar asupra modului de organizare a producţiei naţionale 
(Brynjolfsson şi alţii, 1989). Richman şi colegii (2002) identifică cinci forme ale 
ocupării la distanţă: cei care lucrează ad-hoc sau periodic (câteva zile pe lună) de 
acasă/ din afara sediului angajatorului (teleworking), cei care lucrează full-time de 
la domiciliul lor (remote workers), cei care lucrează din locaţii variate (angajaţii 
mobili – maşină, domiciliu personal, hotel, sediul clienţilor) şi cei care îşi desfăşoară 
activitatea în principal la sediul clienţilor. Argumente precum satisfacţia mai mare 
cu locul de muncă, o mai mare concentrare sau productivitate a angajatului, ca şi 
orientarea incluzivă a politicilor naţionale au adus în atenţie această formă de 
ocupare, subsumată obiectivului modern al timpului flexibil de lucru (flexi-work).  
                                                 

1 Ocuparea salarială, cu timp integral, cu contract pe perioadă nedeterminată, acoperită prin 
prevederile sistemelor de asigurări sociale (de pensii, sănătate şi şomaj) ale ţării respective, în relaţie 
de muncă cu un singur angajator şi subordonat acestuia. https://www.eurofound.europa.eu/observatories/ 
eurwork/industrial-relations-dictionary/atypical-work. 
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Orice relaţie de muncă diferită de cea standard este parte a ocupării nonstandard 
sau atipice, care cuprinde ocuparea cu timp parţial de muncă, pe perioadă determinată, 
cu intermitenţe/sezonieră, pe cont propriu, nedeclarată sau informală.  

Promovarea formelor nonstandard de ocupare este un proces conturat la nivel 
internaţional în anii ’80 ai secolului trecut şi este cunoscut drept flexibilizarea 
muncii. Tendinţa a fost parte a încercării statelor bunăstării de a se adapta la 
schimbările economice şi sociale ale momentului, între care stagnarea ritmului de 
creştere economică şi a gradului de ocupare, creşterea speranţei medii de viaţă, 
extinderea formelor nontradiţionale ale familiei (Esping-Andersen, 1999), explozia 
tehnologică şi a perspectivei drepturilor omului, tot mai explicit aplicată relaţiilor 
de muncă. 

Ocuparea cu timp redus (part-time) răspunde celor care au condiţionări 
personal-familiale (impuse de procesul educaţional, de îngrijirea unor persoane 
dependente sau probleme de sănătate) care nu permit asumarea responsabilităţilor 
unui loc de muncă cu timp integral, dar şi angajatorilor, a căror ofertă se referă 
doar la anumite momente ale unei zile/săptămâni de muncă, mai frecvent în zona 
serviciilor administrative şi în industria ospitalităţii, pentru acoperirea fluxurilor 
variabile ale activităţii. Ocuparea cu timp redus este mai probabilă la femei şi în 
firme de mici dimensiuni de unde şi mai accentuatul său rol de reconciliere a vieţii 
profesionale cu cea familială (Tabelul nr. 1). 

Ocuparea temporară oferă posibilitatea de a dobândi experienţă sau o sursă de 
venit până la găsirea unui loc de muncă standard şi oferă angajaţilor şi angajatorilor 
posibilitatea de a se cunoaşte reciproc. Deşi este semnificativ asociată tinerilor 
(Tabelul nr. 1), în dinamica actuală a tehnologiei, imprimată profesiilor, îşi poate 
găsi locul pe întreaga durată a vârstei active. Prin ocuparea temporară, angajatorii 
au posibilitatea ajustării structurii şi volumului de personal la schimbările tehnologice 
sau fluctuaţiilor de producţie în raport cu nivelul cererii. O parte a ocupării temporare 
o reprezintă ocuparea sezonieră şi cea ocazională/de oportunitate.  

Ocuparea pe cont propriu este soluţia la îndemâna indivizilor pentru libera 
iniţiativă, creativitate şi hobby-uri, pentru cei care au în îngrijire persoane dependente, 
a imigranţilor care doresc să dobândească capitalul uman sau social necesar în ţara 
de destinaţie. Ca şi ocuparea temporară este o cale de a prezerva capitalul uman, 
social şi profesional deja dobândit.  

Studii de tip cantitativ au arătat că este mai probabilă la bărbaţi şi la vârste 
mai avansate (Blanchflower, 2000; Meager, 2007) (Tabelul nr. 1), la cei cu educaţie 
primară sau superioară (Blanchflower, 2000), dacă pe linie paternă a existat experienţa 
ocupării pe cont propriu (Grilo şi Thurik, 2005; Meager, 2007), fiind necesare un 
anume tip de competenţe sau resurse pentru succesul său (Meager, 2007; EU/OECD, 
2015). Ocuparea pe cont propriu reprezintă o resursă locală pentru cererea de nişă 
în dezvoltarea economică, studiile identificând o relaţie cu nivelul şomajului şi 
creşterea economică; perioade de regres economic şi creştere a şomajului pot conduce 
la creşterea ocupării pe cont propriu (ca efect de refugiu), în timp ce creşterea 
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economică poate stimula ocuparea pe cont propriu, aceasta oferind soluţii mai 
flexibile la cererea pieţei (efectul antreprenorial) (Thurik şi alţii, 2008).  

Deşi este o cale de a creşte nivelul general al ocupării, prin evitarea şomajului 
şi inactivităţii, studii preocupate de impactul economic şi social al flexibilizării pieţei 
muncii au atras atenţia şi asupra consecinţelor negative ale ocupării nonstandard. 
Deopotrivă, ocuparea standard şi cea nonstandard pot fi precare, dacă prin reglementări 
sau construcţie instituţională inadecvate, lipsa securităţii locului de muncă sau 
printr-un nivel salarial scăzut conduc la sau accentuează vulnerabilitatea persoanei 
ocupate.  

Politicilor de ocupare le revine rolul de a valorifica, corelat cu măsuri de protecţie 
socială şi fiscale, oportunitatea pe care o oferă ocuparea nonstandard pentru creşterea 
ocupării şi a ocupării de calitate, ştiuţi fiind determinanţii ei (Tabelul nr. 1) şi posibilele 
efecte negative ale diferitor forme de ocupare pe segmentele cărora li se adresează, 
ca şi cu indicatori macroeconomici. 

Deopotrivă, ocuparea standard şi nonstandard pot fi parţial sau integral 
neînregistrate în evidenţa instituţiilor de profil, caz în care este vorba despre 
ocupare informală sau economia gri2. Riscul acestei forme de ocupare este completa 
vulnerabilitate a forţei de muncă în faţa situaţiilor de risc (boală, accident, şomaj, 
pensionare) şi permanenta insecuritate a locului de muncă şi a veniturilor, translatată 
familiei. De aici, şi lipsa investiţiei în capitalul uman, ca şi a planurilor de perspectivă 
în viaţa personal-familială. Pe de altă parte, economia informală afectează resursele 
naţionale pentru protecţia socială. Factori favorizanţi ai acestei forme de ocupare 
pot fi legislaţia sau construcţia instituţională deficitare, birocraţia excesivă, inaccesul 
la ocuparea standard, ca şi nivelul ridicat al fiscalităţii sau corupţia (Lacko, 1999; 
EU, 2014).  

De asemenea, ambele pot fi voluntare sau nonvoluntare, acceptate doar în 
lipsa alternativei. Ocuparea nonvoluntară în angajamente cu timp parţial sau temporare 
este doar unul dintre indicatorii subocupării forţei de muncă, adică al neutilizării 
integrale a capacităţii de muncă (Feldman, 1996), dar cel mai puţin discutabil şi 
uşor identificabil pe plan internaţional. Cercetarea în domeniul subocupării a arătat 
că fenomenul este asociat cu vârsta, genul (Kjeldstad şi Nymoen, 2011), etnia, ramura 
economică (Wilkins şi Wooden, 2011), revenirea pe piaţa muncii după concediere 
sau studiile superioare, odată cu masificarea educaţiei (Feldman, 1996), criterii cu 
care pot fi asociate diferite forme ale ocupării nonstandard.  

Predilect expuşi acestei forme de subutilizare sunt tinerii, la vârsta la care pot 
fi încă în procesul de educaţie formală (16–24 ani). Deşi pare firesc, prioritatea la 
această vârstă fiind procesul educaţional, cu atât mai mult în contextul Strategiei 
Europa 2020, riscul este, aşa cum observa MacDonalds (2011), ca subocuparea 
tinerilor să fie neglijată între temerile legate de fenomene mai grave ale vârstei 
                                                 

2 Spre deosebire, economia neagră constă în activităţi producătoare de venituri nedeclarate/ 
neînregistrate, dar şi ilegale (ex.: traficul de drog). 
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tinere, cum sunt intensificarea fenomenului NEETs (situaţia în care tinerii părăsesc 
sistemul educaţional fără a intra pe piaţa muncii), tranziţia haotică la piaţa muncii a 
celor cu experienţă timpurie de NEET sau indecizia tinerilor între tranziţia fast 
respectiv slow (situaţia de educaţie prelungită) către piaţa muncii.  

Urmare a crizei din 2008 ratele de ocupare cu timp parţial şi temporară au 
crescut în spaţiul european, ca şi ratele subocupării în aceste forme de ocupare 
(ILO, 2012). Riscul ocupării temporare şi a ocupării cu timp redus este ca acestea 
să nu fie doar o scurtă etapă de tranzit spre ocuparea standard (OECD, 2004; 
Eichhorst, 2012). Prelungirea lor îngrijorează datorită veniturilor general mai mici 
ale celor astfel ocupaţi (Da Silva şi Turrini, 2015), a şanselor mai reduse de 
promovare şi în cele din urmă de întârzierea dezvoltării carierei (Zeytinoglu şi 
Cooke, 2008; Wallace Pichler şi Bernadette, 2007). Insecuritatea locului de muncă 
poate duce la întârzieri în deciziile pentru formarea familiei sau naşterea copiilor 
(Coontz, 2005; Dewilde şi Lancee, 2013; Badiou, 2007; Harvey, 2005), dar poate 
avea şi importante efecte asupra sănătăţii fizice şi mentale a angajaţilor (Santin şi 
alţii, 2009).  

Pentru ocuparea pe cont propriu o serie de studii au arătat că este frecvent 
tranzitorie în viaţa profesională a indivizilor, că este mai probabilă dacă individul a 
trecut prin perioade de şomaj (Meager, 2007), că poate avea impact negativ la 
revenirea în munca salarială, ca venit şi tip de contract (în mai mare măsură în 
forme temporare de ocupare), deşi nu la fel de puternic ca în cazul revenirii după 
şomaj (Bruce şi Schuetze, 2004; Hyytinen şi Rouvinen, 2008; Andersson, 2011) şi 
se poate resimţi negativ în venituri după încetarea ocupării pe cont propriu, urmare 
a intermitenţelor în activitate şi chiar a mai slabei acoperiri asiguratorii (Meager, 
2007).  

Astfel de riscuri definesc ocuparea precară, referită prin concepte precum 
„precariat” (Standing, 2011; Paugam, 2000; Vallas şi Prener, 2012), „clasă muncitoare 
săracă” (Ueno, 2007; Obinger, 2009) „precarizare, contractualizare, flexibilizare, 
nonstandard, muncă neregulată” (Arnold şi Bongiovi, 2012). O definiţie largă 
(Walker şi Marti, 2010) consideră munca precară ca fiind delimitată de conceptul 
de insecuritate în termeni de asigurare a viitorului, economie şi protecţie socială.  

Multidimensionalitatea conceptului este surprinsă prin definiţia dată de 
Vosko: „Ocuparea precară este dată de relaţia dintre statutul ocupaţional (pe cont 
propriu sau salariat), forma de ocupare (temporară sau permanentă, cu timp 
parţial de muncă sau cu timp complet), dimensiunile insecurităţii pieţei muncii în 
acelaşi timp cu contextul social, profesia, industria sau interacţiunile între relaţiile 
sociale, categoriile de gen sau cetăţenia” (Vosko, 2010: 2) Acelaşi autor punctează 
că „unele locuri de muncă nonstandard sunt relativ sigure în timp ce anumite 
locuri de muncă standard sunt precare. Precaritatea traversează orice tip de 
muncă plătită” (Vosko, 2010: 2). 

În ţările dezvoltate ocuparea precară este asociată cu diferenţele salariale 
după tipul locului de muncă (nonstandard versus standard) sau tipul de contract  
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în timp ce în ţările în curs de dezvoltare sau post-comuniste munca precară este 
legată de informalitate şi chiar de contracte standard, cu salarii puţin peste pragul 
de sărăcie (Kalleberg, 2009).  

Tabelul nr. 1 surprinde relaţia pozitivă a ocupării nonstandard cu creşterea 
economică şi productivitatea muncii, dar şi relaţia pozitivă privind atragerea şomerilor 
pe piaţa muncii. În acelaşi timp o economie competitivă şi gradul de acoperire 
sindicală funcţionează ca inhibatori ai formelor nonstandard ocupare, exceptând 
ocuparea nonsalarială. Diferenţe majore în severitatea reglementării ocupării standard 
şi cea temporară sunt de natură a creşte incidenţa ocupării temporare la tineri şi 
persoane necalificate (OECD, 2004). Finanţarea demarării unei activităţi antreprenoriale 
pentru şomeri, măsură larg apelată în politicile active de ocupare, nu a confirmat 
întotdeauna aşteptările privind şansele de angajare ulterioară; a confirmat în 
Germania (Eichhorst, 2012), dar nu în SUA sau Marea Britanie (Meager, 2007).  

Tabelul nr. 1  

Determinaţi ai ocupării non-standard 

 Cu timp redus Temporară Non-salarială 
Vârsta  – + 
Bărbaţi  –  + 
Firme mici şi micro +   
Au avut experienţa şomajului în ultimii 5 ani + + + 
Satisfacţie ridicată privind distribuirea timpului 
între job şi alte aspecte ale vieţii +   

Creştere economică + +  
Soldul comerţului exterior (export – import) 
raportat la PIB – –  

Productivitatea muncii + +  
Grad de acoperire sindicală – –  

Sursa: după ILO World of Work Report. Better jobs for a better economy, Geneva, 2012, table 1B.4, 
p. 27. 

OCUPAREA STANDARD ÎN ROMÂNIA 

Numărul locurilor de muncă salariale s-a redus de la începutul tranziţiei de la 
8,15 milioane în 1990 la 4,46 milioane în 2004, respectiv 4,61 în prezent (INSSE-
Tempo/ FOM104F). În ceea ce priveşte salariul mediu în România, acesta 
reprezintă circa 16% din cel al ţărilor UE15, respectiv cca. 52% din cel al fostelor 
ţări comuniste (exceptând doar Bulgaria, cu minimul din spaţiul UE28; 2013, USD 
la rata de schimb, UNECE3). Alături de acesta şi salariul minim se regăseşte aproape 
de minimul european (între ţările care au reglementări în acest sens). Există în prezent 
                                                 

3 Prelucrări după UNECE, http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__3-
MELF/..., exprimat în USD, la rata curentă de schimb; octombrie 2016.  
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şi o distribuţie nefavorabilă în raport cu nivelul de salarizare între sectorul public şi 
cel privat; cele mai mici câştiguri salariale din România se întâlnesc în firmele 
proprietate privată integral autohtonă şi în cele cu proprietate cooperativă sau 
comunitară, care cuprind aproape 60% dintre salariaţi (Tempo_INSSE/ FOM105A, 
FOM106). Între ţările fostului bloc comunist doar România şi Slovenia se găsesc în 
situaţia câştigurilor mai mici în sectorul privat faţă de cel public4.  

Tabelul nr. 2 

Rate de ocupare în România şi spaţiul european, 2015, (%) 

20–64 ani Ocupare salarială Ocupare la 
distanţă Formă 
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65
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UE28 70,1 75,8 64,2 33,1 53,3   9,0 93,6 84,6 88,5 78,9 48,5 14,5 14,1 
UE15 70,5 75,5 65,6 35,1 55,3   9,0 95,2 85,3 89,4 79,9 50,5 15,9 15,4 
UE8 71,3 76,4 66,2 29,0 51,6   9,5 92,5 86,0 89,3 81,8 61,9 10,2 10,7 
România 66,0 74,7 57,2 24,5 41,1 16,5 56,1 74,1 75,9 59,5   4,0   0,8   0,9 

Sursa: date şi prelucrări după Eurostat/ lfsa_eegaed, lfsa_egan, lfst_hhwahchi. 
 
Statistica UE urmăreşte distinct proporţia salariaţilor cu salarii mici5, indicator 

în raport cu care România se găseşte din nou între poziţiile nefavorabile, cu un 
nivel de 24,4% faţă de 17,1% media UE28 (2014; Eurostat/earn_ses_pub1i). Nivelul 
indicatorului, ca şi decalajul faţă de media europeană descresc cu creşterea nivelului 
educaţional: de la 42,2% în România şi un decalaj de +14.6 puncte procentuale la 
cei cu educaţie cel mult secundară la 5,2% şi un decalaj –1,1 puncte procentuale pe 
segmentul celor cu educaţie terţiară.  

Deşi cu rate ridicate de ocupare, cele mai sărace regiuni ale României (NE, 
SV) au cea mai mică prezenţă a ocupării salariale (sub 50% din total ocupare; 
Tempo_INSSE/ FOM103A, FOM104F); această situaţie indică rolul paliativ şi 
slaba eficienţă a ocupării nesalariale la dobândirea resurselor necesare traiului. De 
asemenea, ocuparea salariată este specifică urbanului, în rural ponderea salariaţilor 
în total ocupare a reprezentat doar cca. 38% post criză, cu un salt notabil în 2015 
(46%; Tempo_INSSE/ AMGT110T). Oportunităţile de muncă salarială în rural sunt 
predominant în câteva domenii (ex.: administraţie publică, educaţie, mici servicii 
                                                 

4 Microintreprinderile (cu mai puţin de 10 angajaţi) nu sunt cuprinse în această statistică (2014, 
Eurostat/ earn_ses14_mctrl). 

5 Salariaţi cu câştiguri sub 2/3 din media câştigurilor orare brute. 
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mecanice, comerţ), care se diversifică pe măsură ce acesta se apropie geografic de 
urban, iar naveta devine fezabilă ca timp, costuri şi infrastructură.  

Cea mai mare prevalenţă a ocupării standard şi cel mai mare nivel de salarizare 
se găseşte în regiunea Bucureşti-Ilfov, media câştigurilor nete în afara acesteia 
fiind de 63% din cel al regiunii Bucureşti Ilfov (2015; Tempo-INSSE/FOM106E).  

Ocuparea la distanţă este ca şi inexistentă în România, similar Bulgariei, spre 
deosebire de ţări care ating maximele europene unde mai bine de un sfert din 
populaţia ocupată beneficiază de astfel de facilităţi (Danemarca, Olanda, Luxemburg, 
Finlanda, Suedia) sau chiar de ţări din fostul bloc comunist, cu maxime ale 
fenomenului în Slovenia 19,1% şi Polonia 15,8%.  

Ocuparea nonstandard în România 
Motivată şi de priorităţi şi contexte personale, opţiunea pentru formele 

nonstandard de ocupare poate fi voluntară, ceea ce se întâmplă pe scară largă în 
ţările dezvoltate economic. Spre deosebire, în România aceasta este motivată de 
imposibilitatea găsirii unei alternative standard/ salariale, indicând, chiar şi la 
prevalenţa scăzută a ocupării nonstandard, situaţia de subocupare. Astfel:  

– dintre salariaţii cu contract temporar, cei care declară că sunt în această 
situaţie pentru că nu au găsit un loc de muncă cu contract permanent reprezintă 
în România 85,7% faţă de 62,6% în UE28 (2015; Eurostat/ lfsa_etgar). La tineri 
(15–25 ani) procentul ajunge la 80% faţă de 37%. 

– dintre persoanele ocupate cu timp redus, cei care declară că sunt în această 
situaţie pentru că nu au găsit un loc de muncă cu angajament integral reprezintă în 
România 59.0% faţă de doar 29,1% în spaţiul Uniunii (2015; Eurostat/ lfsa_eppgai). 
În ultimii ani, procentul a depăşit 70% la tinerii români faţă de doar 28–29% în 
spaţiul UE28.  

– ocuparea nesalariată apare în 37% din situaţii în lipsa unei alternative şi 
49% ca opţiune personală faţă de cca 80% opţiune personală în Suedia, Finlanda, 
Danemarca, Belgia (Eurofound, 2016) 

Pierderea locurilor de muncă în perioada anilor 1990 a condus la creşterea 
ocupării nesalariale, larg restricţionată în perioada comunistă. În ultimii ani circa o 
treime a populaţiei astfel ocupate este însă reprezentată de lucrătorii familiali 
neremuneraţi (LFN)6.  

Prezenţi în toate ţările, LFN reprezintă doar în câteva ţări şi pe anumite 
segmente ale forţei de muncă o categorie consistentă numeric. România este singulară 
în spaţiul UE28, cu un nivel al LFN pe grupa 20–64 de ani peste 8,2% (Tabelul nr. 3), 
în descreştere în ultimul deceniu, urmată de Grecia cu doar 4,1% (Eurostat/lfsa_egaps). 
                                                 

6 LFN este acea persoană care participă la realizarea producţiei întreprinderii unei persoane 
înrudite, având o contribuţie insuficientă pentru a putea fi considerată partener (BIM; http://ilo.org/ 
global/..../current-guidelines) şi care nu primeşte venituri în bani sau în natură cuantificat pentru 
munca depusă (INSSE_Tempo/ AMG110T). 
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Valori crescute se înregistrează pe grupele extremă de vârstă activă (30% la tineri 
şi 11% la vârsta prepensionare), de asemenea la un nivel dublu faţă de ţara care ne 
urmează. Nivelul românesc, de 28%, la vârsta imediat următoare pensionării standard 
(65–74 ani) nu este singular în spaţiul european, dar este departe de caracteristica 
acestuia (o medie de doar 5% în UE28). 

În ocuparea pe cont propriu, angajatorii reprezintă un foarte mic segment în 
România, covârşitoarea majoritate a acestei categorii fiind reprezentată de demersurile 
antreprenoriale fără angajaţi, cu un nivel de 94,2% faţă de 71,1% media UE28 
pentru grupa 15–74 ani (Eurostat/ lfsa_esgan). Spre comparaţie, în ţări precum 
Germania, Austria, Danemarca, Luxemburg, dar şi Ungaria şi Estonia acest nivel 
coboară sub 60%.  

Tabelul nr. 3 

Rate de ocupare în forme nonstandard; România şi spaţiul european, 2015 (%) 

Ocupare nesalarială 
antreprenorială LFN Ocupare cu timp 

parţial 

Ocupare 
temporară 
(salariaţi) 

Formă 
ocupare/ 
segment 
forţă 
muncă 

15
–2

4 
an

i 

20
–6

4 
an

i 

55
–6

4 
an

i 

65
–7

4 
an

i 

15
–2

4 
an

i 

20
–6

4 
an

i 

65
–7

4 
an

i 

15
–7

4 
an

i 

15
–7

4 
an

i 
Fe

m
ei

 

15
–2

4 
an

i 

15
–6

4 
an

i 

15
–2

4 
an

i 

UE28 4,2 14,4 19,7 45,8 2,1 1,0 5,6 20,3 32,7 32,2 14,1 43,3 
UE15 3,8 14,1 19,2 45,8 0,8 0,6 3,7 23,7 38,4 35,6 14,0 43,6 
UE8   5,0* 13,0 16,2 29,4 –   1,0* –   7,9 16,4 16,4 10,9 32,7 
România 13,1 17,7 29,2 68,0 30,8 8,2 28,0   9,9 10,6 19,2   1,4   5,4 

Sursa: date şi prelucări după Eurostat/ lfsa_eegaed, lfsa_egan, lfsa_ergaed lfsa_esgan, lfsa_eppga, 
lfsa_esgais, lfsa_etpgan; * fără Estonia. 

 
Ocuparea nesalarială românească este departe de a se constitui din iniţiativa 

antreprenorială a liber profesioniştilor, creativă sau de nişă. În ambele sale forme 
(pe cont propriu şi LFN) este principala cale de ocupare în mediul rural (54%; 2015; 
Tempo_INSSE/ AMG1106), unde munca este larg neimpozitată şi neasigurată social 
sau medical, constând majoritar în munca membrilor gospodăriei în agricultura de 
subzistenţă. Argumentele muncii pământului chiar şi în aceste condiţii ţin deopotrivă 
de necesitate (dată de insuficienţa veniturilor, a unei alternative de ocupare), de 
datorie (fiind ruşine să laşi pământul nelucrat sau trebuind să ajuţi familia lărgită) 
şi marginal de satisfacţia unei munci utile sau a unui consum de produse naturale 
sănătoase (Ilie şi Stanciu, 2012). Cu mijloace rudimentare, aceasta este o muncă 
intensivă, cu mare probabilitate de eşec.  

Ocuparea nesalarială este specifică mai ales grupelor marginale ale vârstei 
active şi continuă şi dincolo de vârsta standard de pensionare (65–74 ani). Pe această 
ultimă grupă de vârstă România are o rată agregată de ocupare foarte ridicată, 
datorată covârşitor ocupării nesalariale, opus spaţiului european şi, mai ales, ţărilor 
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fostului bloc comunist. Un nivel mediu estimat al ocupării salariale în aceste ţări 
(exceptând Bulgaria şi România) este de 62% (faţă de 4% în România), cei ocupaţi 
pe cont propriu (fără angajaţi) reprezentând doar 29% (faţă de 68% în România). 
Sintetizând datele Tabelelor nr. 2 şi nr. 3 privind ocuparea nesalarială se poate 
afirma că atât intrarea, cât şi ieşirea de pe piaţa românească a muncii tind să se facă 
mai târziu şi mai accentuat în forme nesalariale de ocupare.  

Ocuparea cu timp parţial este semnificativ mai puţin extinsă decât în ţările 
industrializate şi nu confirmă asocierea sa cu genul. În România, aceasta este mai 
degrabă asociată tinerilor (deşi notabil mai puţin decât în ţările spaţiului european) 
şi ocupării nesalariale (peste 30% faţă de un maxim de doar 2% atins la tineri; 
prelucrări după date Tempo_INSSE). Se infirmă astfel rolul de flexibilizator al 
ocupării part-time. 

Ocuparea temporară, ca şi lucrul la domiciliu, plasează practic România în afara 
peisajului UE, cu doar 1,0% contracte temporare la salariaţii între 15 şi 64 de ani şi 
un nivel de peste zece ori mai mic decât în spaţiul UE28 la grupa de 15–24 ani. 
Între ţările fostului bloc comunist un nivel apropiat regăsim doar în Ţările Baltice 
şi Bulgaria, cu un nivel de 2–3%, maximele acestui grup fiind de 21,8% în Polonia. 
Pe segmentul tânăr decalajele sunt mai accentuate, maximele fostului bloc comunist 
depăşind şi 50% în Slovenia şi Polonia (Eurostat/ lfst_hhtemty). Nivelul său redus 
coroborat cu rata ridicată a ocupării temporare involuntare exclude practic rolul 
ocupării temporare de flexibilizator al pieţei muncii.  

Implicarea în activităţi informale sau cvasiformalizate7 este comună în prezent 
în special persoanelor cu calificare redusă, populaţiei vulnerabile economic, şomerilor 
care preferă să menţină statutul de şomer indemnizat şi celor în alte forme de suport 
social (beneficiari de ajutor social, pensii de invaliditate sau medicale, indemnizaţii 
de handicap) în căutarea stabilităţii veniturilor. Un studiu din 2011 (Voinea şi Albu, 
2011) estimează la 36,9% din totalul populaţiei ocupate, preponderent fiind expuşi 
tinerii, vârstnicii, cei slab calificaţi şi cei din mediul rural. O estimare indirectă, 
realizată pe baza unei întrebări adresată populaţiei cu privire la domeniile în care 
aceasta crede că se practică muncă informală, identifică cel mai frecvent serviciile în 
gospodărie (îngrijirea copiilor sau a vârstnicilor, menaj ş.a.m.d.; RO – 29%, UE – 
17%), construcţiile (RO – 21%, UE – 16%), serviciile personale (RO – 15% şi UE – 
9%) şi vânzări (RO – 14% şi UE – 22%) (Comisia Europeană, 2007). 

Să remarcăm tendinţa grupului de ţări UE8 de a fi mai aproape de profilul 
grupului UE15; diferenţa este notabilă la ocuparea cu timp parţial şi la incidenţa 
ocupării nesalariale postpensionare. Deşi asociată pozitiv cu vârsta, ţările în tranziţie 
nu păstrează dinamica occidentată cu privire la ocuparea nesalarială la vârste avansate, 
motivată de o mai mare stabilitate financiară, cumul de competenţe etc.; în România 
ea este motivată de nevoia de suplimentare a resurselor şi are predominant forme 
                                                 

7 Angajatul primeşte două salarii, unul declarat impozitat şi o completare la negru. Se mai 
numeşte şi envelope wage (salariul în plic). Studiul amintit estimează la 12,4% proporţia celor declară 
că salariul pe care-l primesc nu este integral înregistrat.  
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autarhice, în timp ce în ţările UE8 este fie mai puţin necesară, fie mai puţin 
posibilă.  

Vulnerabilitate pe piaţa românească a muncii 
O primă vulnerabilitate s-a conturat a fi nivelul salarial scăzut, care se traduce 

în spaţiul familiei prin restricţionarea opţiunilor privind dezvoltarea personală, 
hobby-uri şi chiar consum curent (vezi secţiunea Nivel de trai şi protecţie socială în 
acest volum). Relativ slab extinsa ocupare salarială (comparativ cu spaţiul european) 
este confirmată şi prin proporţia scăzută a gospodăriilor în care există 2 salarii full-
time (doar 51% faţă de R. Cehă, Ungaria, Estonia, Finlanda Lituania cu 70–72%, 
din total gospodării în care cel puţin unul dintre parteneri lucrează; Eurofound, 
2016).  

Mai puţin cunoscută este vulnerabilitatea asociată condiţiilor de muncă, a 
căror calitate pare să fie între cele mai scăzute din Uniunea Europeană (Eurofound, 
2016). Pentru evaluarea condiţiilor de muncă, alături de venituri, s-au observat 
mediul fizic, intensitatea muncii, calitatea timpului de muncă, mediul social, 
abilităţi, precum şi perspectivele de carieră. Expunerea la factorii de mediu arată un 
risc crescut al angajaţilor din România în ceea ce priveşte factorii chimici şi 
biologici, dar şi riscul de postură în timpul muncii8. În plus, România înregistrează 
o intensitate a muncii crescută (un index cu valoare 36 faţă de media europeană de 
33) şi un număr de 42 de ore lucrate săptămânal faţă de 35 (media UE28). Diferit 
faţă de UE este şi faptul că timpul de muncă la principalul loc de muncă scade 
odată cu trecerea de la ocuparea salarială la cea nesalarială, în timp ce în spaţiul 
UE15 creşte (40.8/37.2 ore faţă de 35.4/42 ore; Eurostat; lfsa_ewhun2); această 
diferenţă indică o mai puţin generoasă reglementare a timpului standard de muncă 
şi un profil diferit al ocupării nesalariale (deja conturat).  

Cea mai frecvent discutată este vulnerabilitatea derivată din caracteristici care 
definesc populaţia cel mai probabil a se afla în situaţii de risc pe piaţa muncii – 
vârsta, genul, etnia, calificarea, educaţia sau starea de sănătate, grupuri ale căror 
particularităţi sunt pe scurt amintite în cele ce urmează.  

De-a lungul ultimei decade România a avut rate mai scăzute ale ocupării 
decât UE în ansamblul său în ceea ce priveşte grupele de vârstă. În Graficul 1 
prezentăm în dinamică şi comparaţie aceste date. Se pot observa diferenţe importante, 
în special pentru categoria tinerilor (15–24 de ani), dar şi a categoriei aflate înainte 
de pensie (55–64 de ani). 

Ocuparea în rândul femeilor este între minimele europene, alături de ţări 
mediteraneene în care considerente cultural-religioase sau politica socială alocă 
                                                 

8 Factorii chimici şi biologici se referă la inhalarea de fum şi vapori toxici, manevrarea 
produselor chimice şi a materialelor cu risc de infecţie. Riscul de postură se referă la expunere la 
vibraţii, poziţii obositoare, ridicarea de greutăţi, mişcări repetitive care pot afecta coloana vertebrală 
sau articulaţiile.  
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familiei un rol explicit în furnizarea de suport social şi femeii un rol accentuat în 
îngrijirea copiilor (Turcia, Macedonia, Italia, Spania alături de Grecia, Malta şi 
Croaţia). Valori peste 70% ale ocupării femeii sunt comune în ţările nordice, 
Germaniei, Austriei, Olandei şi ţărilor baltice.  

Grafic 1 

Particularităţi ale ocupării, UE_27 vs. România, 1997–2016 
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Sursa: Eurostat: lfsa_egan, lfsa_ergan, lfsa_eegaed. 

 
Ocuparea tinerilor a pierdut aproximativ 10 puncte procentuale doar după 

relansarea economică din anul 2000; cu un nivel de 24,5% în 2015 este între 
minimele europene (lăsând în urmă doar ţări mediteraneene, Slovenia şi Bulgaria). 
Din nou ţări nordice (cu o accentuată deschidere pentru ocuparea part-time), Olanda 
(cu o îndelungată politică a salariului minim diferenţiat la tineri pe mai multe niveluri, 
inferioare pragului minim naţional) (Salverda, 2008), respectiv Germania şi Austria 
(cu un sistem de educaţie profesională dezvoltată) au niveluri ale acestui indicator 
între 40 şi 60%.  

Ocuparea salarială extrem de scăzută a tinerilor este completată mai ales prin 
ocupare ca lucrători familiali neremuneraţi (Tabelul nr. 3), nesurprinzătoare dacă 
avem în vedere dinamica în relaţie cu educaţia. Tinerii români au rate mai ridicate 
decât în spaţiul european ale părăsirii timpurii a procesului educaţional9 şi abandonului 
                                                 

9 Ponderea celor de 18−24 ani care au terminat cel mult forme liceale (echivalent ISCED 3c) 
de scurtă durată şi care în ultimile 4 săptămâni nu au urmat nicio formă de pregătire sau calificare 
(Eurostat/ tesem020). 
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şcolar neînsoţit de intrarea pe piaţa muncii (fenomenul NEET; Tabelul nr. 4). La 
polul opus, ţările cu ocupare ridicată a tinerilor au nivelul acestui din urmă 
indicator de doar 4–6%.  

Învăţământul vocaţional mediu s-a redus drastic în ultimele decade, numărul 
de absolvenţi ai şcolilor profesionale, de ucenici sau postliceale scăzând faţă de 
anul 1993 la 87% în 2010 şi 25% în 2012, relansat ulterior 37% în 2014 (INSSE-
Tempo, SCL109E); s-au păstrat foarte puţine dintre unităţile de învăţământ din 
perioada post-comunistă, favorizat mai degrabă de oportunităţi regionale şi nu de 
considerente strategice.  

Tinerii din învăţământul teoretic au trecut în ultima decadă prin dificultăţi de 
promovare a examenului de Bacalaureat; postcriză, urmare a unor schimbări de sistem, 
rata de promovabilitate a acestuia a depăşit doar în ultimii ani 66% (www.edu.ro). 
În aceste condiţii, şansele lor la ocupare sunt doar în posturi necalificate, salariate 
la niveluri minime.  

Un studiu al Băncii Mondiale din România (WB, 2011) identifică tinerii cu 
studii universitare într-o situaţie relativ mai favorabilă pe piaţa muncii, beneficiind 
de creşterea economică precriză (2000–2009) atât ca nivel al ocupării, cât şi ca 
salarizare. Acelaşi studiu arată că doar 14% dintre tineri trecuseră printr-o experienţă 
de muncă anterior înscrierii la facultate, nivel care reprezintă jumătate din cel mediu 
european. Prezenţa pe piaţa muncii este de asemenea între cele mai mici europene 
şi în cazul celor cuprinşi în studii universitare.  

Un recent studiu exploratoriu10 identifică drept motivaţie în alegerea studiilor 
universitare un argument în relaţie cu piaţa muncii: 33% dintre tineri au indicat ca 
motiv faptul că este o specializare de viitor, creşterea şanselor de a găsi un loc de 
muncă sau chiar condiţii mai bune la locul de muncă (şi nu preferinţe profesionale). 
Mai îngrijorător este faptul că 11,5% consideră că ar fi putut dobândi competenţele 
profesionale necesare la locul de muncă şi doar urmând cursuri în completarea 
învăţământului liceal, 12,5% că au urmat cursuri de scurtă/lungă durată datorită 
inadaptării la profilul primei facultăţi sau în domenii complet diferite de specializarea 
universitară de bază, iar 14,4% că nu au avut niciodată un loc de muncă pe profilul 
facultăţii de bază. Cu alte cuvinte, se conturează ipoteza că lipsa riscului ocupaţional 
pe acest segment se obţine cu preţul supraeducaţiei.  

Părăsirea timpurie a şcolii este dublată de o foarte slabă dezvoltare a educaţiei 
continue (1,3% faţă de peste 25% în ţările nordice), prin programe de calificare şi 
recalificare, menite să ajusteze specificul calificării la schimbarea dinamică a cererii 
pe piaţa muncii. Din fostul bloc comunist, ţări precum Estonia sau Slovenia ţin 
pasul cu aşteptările Strategiei europene privind formarea/reconversia profesională 
a forţei de muncă (aprox. 12% cuprindere în educaţia continuă la vârsta 25–64 ani; 
Eurostat/tsdsc440).  
                                                 

10 „Motivaţia învăţământului superior şi participarea pe piaţa muncii în România”, studiu on-
line, derulat in perioada februarie−mai 2016, pe eşantion pe cote după categorii de specializare 
universitară, n=104 respondenţi (Eremia şi Ilie/ ICCV), raport de cercetare în curs de publicare. 
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Tabelul nr. 4 

Indicatori ai participării la educaţie, %, 2015 

 NEET 15–24 ani Părăsirea timpurie a 
şcolii, 18–24 ani 

Educaţia continuă 25–64 ani 
(Lifelong Learning) 

UE28 12,0 11,0 10,7 
UE15 11,8 10,1 14,9 
UE8 10,5   7,7   7,2 
România 18,1 19,1   1,3 

Sursa: Eurostat/ (prelucrări după) tabelele edat_lfse_20, tesem020, tsdsc440. 
 
Aceasta explică parţial şi ocuparea scăzută pe segmentul de vârstă pre-pensionare 

(55–64 ani). Rata lor de ocupare a stagnat, mai degrabă, în timp ce în spaţiul european 
a crescut în ultimul deceniu. Nivelul atins de România este de asemenea între 
minimele europene, între maxime regăsind ţări care au şi rate ridicate ale ocupării 
femeii, cărora li se alătură Republica Cehă şi Marea Britanie. În vecinătatea vârstei 
de pensionare, pensionarea anticipată, respectiv ocuparea nesalariată au reprezentat 
soluţii pentru o minimă securizare a veniturilor/resurselor.  

Datorită formelor nesalariale, ocuparea în rural pe acest segment a fost în 
ultima decadă, în medie, cu 20 puncte procentuale peste nivelul din urban, cu valori 
mai ridicate în regiunile sărace (Tempo_INSSE/ AMG156E). Simultan, aceleaşi 
forme ale ocupării în agricultură duc ocuparea românească la vârsta imediat post-
pensionare (65–74 ani) între maximele europene.  

Alte grupuri vulnerabile, între care populaţia de etnie romă, persoane cu 
dizabilităţi, tineri care părăsesc instituţiile de protecţie, foştii deţinuţi, au rate şi mai 
scăzute de ocupare. Romii, de exemplu, au o rată a ocupării salariale de 36% 
(Preoteasa, 2012), iar persoanele cu dizabilităţi de aproape 5% (ANPD, 201511), 
statistica celorlalte segmente fiind mai greu de monitorizat. În cazul lor, vulnerabilităţii 
legate de nivelul redus de calificare i se adaugă probleme locative, de integrare 
socială sau discriminarea, care blochează pe mai departe formarea şi integrarea 
profesională.  

Specificul ocupării româneşti plasează populaţia ocupată în cel mai mare risc 
de sărăcie şi excluziune socială (RSES)12 din spaţiul european. Într-o situaţie 
relativ mai favorabilă se găseşte populaţia salarială, care cu un nivel 15,5% în 2015 
este într-o poziţie mai bună decât a Greciei, Bulgariei şi apropiat altor patru ţări 
(faţă de 10,4% media UE28 pentru populaţia adultă; Eurostat/ ilc_peps02). Decalaje 
majore, la niveluri duble faţă de ţările care ne urmează, înregistrează însă RSES 
pentru populaţia cuprinsă în forme nesalariale de ocupare, cu un nivel de 63,1% 
faţă de 24,8% media UE28, respectiv 31–33% în Grecia, Portugalia şi Estonia, ţări 
                                                 

11 http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale. 
12 În risc de sărăcie şi excluziune socială sunt persoanele care se află în risc de sărăcie sau sunt 

în situaţie de deprivare materială severă pe 4 dintre cele 9 elemente observate la nivel european sau 
fac parte din gospodării cu intensitate foarte scăzută a muncii (sub 20%).  
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poziţionate imediat înaintea noastră. Ocuparea nesalarială se dovedeşte astfel un 
factor de maximă vulnerabilitate în ocupare. 

Între indicatorii RSES, procentul persoanelor care fac parte din gospodării cu 
intensitate foarte scăzută a muncii13 plasează România pe o poziţie între cele mai 
favorabile. În acelaşi timp însă, populaţia din gospodării cu intensitate mare a 
muncii (85%+) aflate în risc de sărăcie este în România între maximele europene 
(Tabelul nr. 5). Conjugarea acestor informaţii conturează tabloul precarităţii ocupării 
în România.  

Tabelul nr. 5 

Intensitatea muncii în gospodărie şi riscul de sărăcie, 2015 

 România UE8* UE15* UE28 
Populaţie care trăieşte în gospodării cu intensitate 
foarte scăzută (<20%) a muncii    7,9   7,6 11,4 10,7 

Risc de sărăcie al celor în gospodării cu intensitate 
mare (>85%) a muncii  12,3   5,0   4,3   5,1 

RSES, total populaţie 37,4 23,5 22,1 23,8 
Sursa: date şi prelucrări după Eurostat/ tabela t2020_51, ilc_iw03; * calcule autori. 

POLITICI PENTRU SUSŢINEREA OCUPĂRII  

Ulterior integrării în Uniunea Europeană, Planurile de anuale de ocupare a 
forţei de muncă au formulat ţinte de ocupare pe grupuri vulnerabile, detaliind 
profilul acestora. Obiectivul reducerii decalajului de gen a fost dublat de atenţia 
acordată tinerilor, persoanelor peste 55 ani, şomerilor de lungă durată, rezidenţilor 
din rural, dar şi grupurilor cu vulnerabilităţi accentuate precum etnicii romi, persoanele 
cu dizabilităţi, tinerii cu risc de excluziune şi marginalizare socială (inclusiv cei 
care părăsesc centrele de plasament), persoane eliberate din penitenciare sau imigranţi.  

Formele de intervenţie răspund cadrului definit prin Legea şomajului (L76/2002, 
revizuită), adresate atât cererii, cât şi ofertei forţei de muncă, impulsionate şi diversificate 
odată cu aderarea la UE. Între acestea s-au numărat bursele locurilor de muncă, 
generale şi specifice anumitor grupuri, cursuri de formare profesională, subvenţionarea 
angajării persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv pentru angajarea înainte de 
încheierea perioadei de şomaj, programele care facilitează tranziţia tinerilor la piaţa 
muncii (ocuparea tinerilor pe durata vacanţelor, formarea profesională a tinerilor la 
locul de muncă), alocaţii şi training pentru începerea unei afaceri, subvenţii locative 
                                                 

13 Intensitatea muncii se referă la numărul de luni lucrate în anul de referinţă de către toţi 
membri în vârstă de muncă (18−59 ani) din gospodărie raportat la numărul total al lunilor în care 
teoretic aceştia ar fi putut munci. Indicatorul contorizează populaţia 0−59 ani locuind în aceste 
gospodării. Intensitatea ridicată a muncii este definită de valorile de 0.85 si peste ale acestui indicator, 
iar intensitatea foarte scăzută de valori sub 0,25 (Eurostat; t2020_51, ilc_iw03). 
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adiţionale pentru persoanele în risc de excluziune şi marginalizare socială, rambursarea 
cheltuielilor ocazionate de adaptarea locului de muncă la specificul persoanei etc., 
alături de reglementări privind atragerea activităţii ocazionale/ sezoniere în zona 
formală, certificarea unor abilităţi profesionale dobândite informal sau stimularea 
unor forme dedicate de ocupare pentru persoanele cu dizabilităţi.  

Cea mai răspândită formă de suport a fost cea a burselor locurilor de muncă şi 
a cursurilor de formare profesională, cea din urmă impulsionată şi de multitudinea 
de iniţiative multiparteneriale finanţate prin FSE-POSDRU. Deşi numeroase, membrii 
unor grupuri vulnerabile obţinând prin astfel de iniţiative certificarea în mai multe 
calificări, lipsa unor cereri viabile (cu deosebire postcriză), de calitate, eficiente 
comparativ cu beneficiile sociale alternative au făcut ca eficienţa acestor programe 
să fie mult sub aşteptări; s-a pierdut astfel încrederea în bursele locurilor de muncă 
sau în cursurile de calificare (Cace şi alţii, 2010). Concentrarea intervenţiei asupra 
ofertei forţei de muncă (între care programe de calificare, condiţii şi sancţiuni 
pentru responsabilizare individuală) fără o contrapondere prin susţinerea cererii în 
condiţii de penurie de locuri de muncă decente a fost reclamată de experţi din mai 
multe ţări ale spaţiului european în perioada imediat următoare crizei (Frazer şi 
Marlier, 2013).  

Subvenţionarea angajării, adresată angajatorilor care angajează personal din 
grupuri considerate vulnerabile, trebuie să depăşească bariera prejudecăţii acestora, 
a descurajării lor generate de întârzieri în acordarea subvenţiilor, de blocarea aplicării 
măsurii, urmare a deciziei angajatului de a părăsi locul de muncă înainte de termenul 
contractual, acesta trebuind totodată să răspundă pozitiv aşteptărilor legate de 
implicarea sa în procesul productiv14.  

Programele de finanţare a relocării sunt funcţionale cel mult în cazul persoanelor 
singure fie pentru că reintegrarea în muncă a întregii familii este puţin probabilă la 
noua rezidenţă şi deci eficienţa relocării ar fi mică, fie pentru că relocarea este 
puţin acceptată de populaţie datorită schimbărilor majore pe care le implică.  

Angajarea pe baza contractelor de ucenicie (L279/2005) număra, în 2016, cel 
mult câteva cazuri pe judeţ. În legătură cu această măsură s-a disputat faptul că sarcina 
financiară a formării ucenicilor cade în prea mare măsură asupra angajatorului, ca 
legat de grupul ţintă căruia se adresează – tinerilor la intrarea pe piaţa muncii sau 
oricărei persoane fără calificare în specializarea de care angajatorul are nevoie. 
Argumentul acestui din urmă caz este faptul că reglementarea răspunde tendinţei 
generale de schimbare a cererii de calificare, nevoii de educaţie continuă şi ar proteja 
ocuparea şi la vârste avansate. În prezent reglementarea se adresează tinerilor până 
în 25 de ani.  
                                                 

14 Studii calitative în legătură cu ocuparea grupurilor vulnerabile arată dificultăţi ale acestora 
în respectarea programului de muncă, îndeplinirea normei, continuitate la locul de muncă, mai ales în 
cazul unor prime contacte cu piaţa muncii. Astfel de situaţii au fost întâlnite la populaţia de etnie 
romă (Ilie, 2012); la persoanele cu dizabilităţi (Ilie, 2013) dar şi la tineri care părăsesc sistemul de 
protecţie al copilului (Ilie, 2014). 
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Pe ansamblu, efortul financiar al României în direcţia creşterii ocupării prin 
măsuri active este pe ultimul loc în UE, fiind de peste zece ori mai mică decât cel 
al ţărilor UE15 (Tabelul nr. 6).  

Tabelul nr. 6 

Politici pentru piaţa muncii, cheltuieli şi beneficiari, 2015 

 
Cheltuieli politici piaţa muncii, 

% PIB 
 Total doar măsuri active 

% participanţi măsuri active/  
100 persoane care doresc  

să muncească 
UE15 (calcule autori) 2,12 0,62   35,1* 
U8 0,70 0,27 15,9 
România 0,18 0,02   3,1 

Sursa: Eurostat după tabelele lmp_ind_exp, lmp_ind_actsup. * fără Grecia, Italia, Marea Britanie. 
 
Implicaţii directe asupra ocupării au şi o serie de reglementări precum politica 

salariului minim, gradul de fiscalitate al muncii, măsurile de suport social pe 
segmentul celor ocupaţi cu câştiguri mici (impozitarea negativă, eligibilitatea pentru 
beneficii sociale specifice condiţionat de ocuparea standard a unui membru al familiei), 
pregătirea tinerilor pentru piaţa muncii (începând cu orientarea profesională la vârste 
preadolescente), sistemul educaţional prin componenta sa vocaţională la nivel secundar 
şi terţiar, sau educaţia de tip a 2-a şansă. La vârsta adultă, alături de programele de 
ajustare a calificării, reglementări privind flexibilitatea în ocupare, generozitatea 
beneficiilor sociale sau a schemelor de venit tip pensie, generozitatea prevederilor 
de pensionare anticipată, ca şi a altor beneficii financiare la vârste dincolo de cea 
legal activă, influenţează direct vârsta medie a retragerii de pe piaţa muncii. 

Salariul minim, mic în raport cu costul vieţii (Zamfir, 2017), descurajează 
ocuparea formală cu deosebire la tineri, pentru care se conturează şi alternativa 
migraţiei externe. Legislaţia Venitului minim garantat (VMG) a luat timid în calcul 
conjugarea dreptului social cu venituri salariale (L416/2001; L196/2016), similar 
altor ţări (ex.: Elveţia, unde veniturile ocupării part-time sunt completate prin 
drepturi sociale până la atingerea pragului venitului minim garantat) (Preoteasa şi 
alţii, 2016). Legislaţia privind protecţia persoanelor cu handicap a rezonat cu 
obiectivele incluziunii nu doar prin oferirea cadrului legal de funcţionare a unor 
unităţi dedicate de muncă, cât şi prin menţinerea indemnizaţiei de handicap, 
respectiv a bugetului personal complementar indiferent de nivelul veniturilor (din 
muncă sau alte surse), scutirea de impozitul pe venit, gratuitate pe transportul urban 
şi decontarea cheltuielilor necesare adaptării locului de muncă ale angajatorului. 
Nevoia de securizare a veniturilor face ca acolo unde este posibil aceste facilităţi să 
se menţină cât mai mult. La vârste în vecinătatea pensionării indivizii preferă 
pensionarea anticipată sau medicală (atunci când sunt posibile) obligaţiilor ce revin 
ca şomeri, chiar dacă „penalizate” pentru neîndeplinirea tuturor condiţiilor standard 
de pensionare.  



19 O PERSPECTIVĂ ASUPRA OCUPĂRII ATIPICE 261 

CONCLUZII ŞI DIRECŢII DE INTERVENŢIE ÎN POLITICA OCUPĂRII  

Formele ocupării nonstandard au rolul alternativei la ocuparea standard, de 
flexibilizator al pieţei muncii şi mecanism la îndemâna guvernanţilor de a creşte 
nivelul general al ocupării. Acestea răspund şi actualelor cerinţe ale unei politici 
sociale incluzive, permiţând atragerea mai largă pe piaţa muncii a grupurilor cu 
condiţionări speciale sau aşteptărilor în creştere în relaţie cu viaţa profesională şi a 
balanţei dintre aceasta şi viaţa socială şi personală.  

Astfel de forme ale ocupării sunt relativ puţin prezente în România, regăsind 
totuşi acelaşi pattern de asociere cu diferite segmente ale forţei de muncă. Excepţia 
o reprezintă ocuparea pe cont propriu, diferită de profilul european. 

Sub media europeană, într-o grupă de 7–8 ţări cu niveluri ale ocupării de 
cca 67%, România nu prezintă un risc deosebit din perspectiva acestui indicator; 
reţine însă atenţia faptul că acesta este sub ţinta de ocupare asumată de România 
pentru anul 2020, sub media europeană şi la o diferenţă notabilă de performanţele 
europene maxime ale acestui indicator (peste 80%). Vulnerabilitatea ocupării în 
România rezidă în principal din structura sa.  

România are un nivel al ocupării standard între minimele europene simultan 
cu un nivel salarial de asemenea minim, notabil mai mic chiar decât în ţările 
fostului bloc comunist. Cele mai mici salarii sunt în mediul privat autohton. În 
afara regiunii Bucureşti-Ilfov, doar în judeţele Cluj, Argeş şi Timiş nivelul mediu 
salarial net îl depăşeşte pe cel mediu naţional. Această situaţie favorizează migraţia, 
ocuparea nesalarială şi pe cea de oportunitate şi descurajează (în plus faţă de 
reglementarea rigidă) formele nonstandard (part-time, temporară, la domiciliu). 
România are o piaţă a muncii tradiţională, dominată de contracte salariale standard 
completate de informalitate, mascată adesea de munca pe cont propriu.  

Ocuparea nesalarială, în general, este una precară. Cea mai mare parte a acelor 
astfel ocupaţi sunt LFN, dominant persoane care lucrează în agricultura de subzistenţă. 
Ocuparea pe cont propriu şi LFN sunt semnificativ mai mult prezente la vârste 
tinere şi în vecinătatea vârstei standard de pensionare, atât pre- cât şi post- acest 
moment. Rate între cele mai mici europene ale ocupării tinerilor sunt susţinute mai 
ales prin ocuparea nesalarială, în timp ce datorită ocupării nesalariale România se 
găseşte în top în ceea ce priveşte nivelul ocupării postpensionare. Prin prezenţa sa 
consistentă la vârste tinere, România diferă de paternul european al ocupării pe 
cont propriu. În condiţiile unor rate scăzute ale şomajului (în accepţiunea BIM) 
putem afirma că rolul de refugiu al ocupării nesalariale, semnalat de economişti, a 
fost pe deplin confirmat în România, fără ca evoluţia economiei să fi fost constant 
nefavorabilă. Ocuparea nesalarială a fost însă constant slab eficientă, riscul de 
sărăcie al celor astfel ocupaţii fiind cel puţin dublu comparativ cu alte ţări, datorită 
prezenţei extinse, semnificative a LFN.  

Aspecte care ţin de calitatea locului fizic de muncă sunt de asemenea deficitare. 
La acestea se adaugă un sistem vocaţional slab dezvoltat (din perspectiva abilităţilor 
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profesionale ofertate), rate scăzute ale participării la educaţia continuă şi subfinanţarea 
generală a măsurilor active/politicilor de ocupare. Aceasta face ca grupurile ale 
căror condiţionări speciale nu le permit participarea pe piaţa standard a muncii să 
fie constant expuse ocupării precare sau marginalizării pe piaţa muncii.  

Decalajul în privinţa nivelului şi calităţii ocupării nu se datorează doar 
moştenirii comuniste. Alte ţări ale fostului bloc comunist (UE8) se apropie, chiar 
dacă nu pe toţi indicatorii, de tendinţa europeană. Aceasta indică în cazul acestor 
ţări opţiunea pentru anumite măsuri: mai lina tranziţie a tinerilor la piaţa muncii, o 
mai mare echitate în distribuţia veniturilor, protecţia mai accentuată postpensionare, 
servicii sociale sau beneficii nonsalariale din partea companiilor care să permită 
revenirea parţială pe piaţa muncii, receptivitate legislativă şi infrastructură instituţională 
pentru educaţia continuă etc. România se diferenţiază din perspectiva tuturor 
indicatorilor discutaţi în sens defavorabil, de unde şi calitatea nesatisfăcătoare a 
ocupării pe toate dimensiunile (venit, dezvoltare personală şi afirmare, stare de 
sănătate, echilibru cu viaţa de familie).  

Direcţii ale planurilor de ocupare naţionale au fost rezonante, cel puţin formal, 
recomandărilor Strategiei europene de ocupare. Pentru anumiţi indicatori/segmente 
ale forţei de muncă, cu decalaje considerabile faţă de nivelul european, se pot fixa 
ca obiective, reduceri ale acestora chiar la jumătate. De asemenea, direcţiile de 
intervenţie pe termen scurt şi mediu ar trebui să urmărească ajustări de proces, 
legislative şi de raportare la problema susţinerii ocupării.  

Ca răspuns la profilul vulnerabilităţii ocupării din România, identificat anterior, 
am nuanţa nevoia de intervenţie prin câteva propuneri. Este necesară elaborarea 
unui plan al direcţiilor prioritare de dezvoltare economică (ţinte de dezvoltare ale 
unor ramuri care valorifică potenţialul natural şi uman existent, avantajul geografic 
al României, nivelul exporturilor total/ sectorial); un consens politic privind domeniile 
prioritare de dezvoltare pe termen mediu.  

Creşterea ocupării salariale este o măsură importantă prin susţinerea dezvoltării 
antreprenoriale mici şi mijlocii, care să poată creşte masa salariaţilor. Favorizante 
în acest sens sunt legislaţia stabilă, susţinerea/subvenţionarea tehnologizării, stimularea 
parteneriatelor dintre mediul privat – instituţii de cercetare – decidenţi locali în 
vederea atingerii unor obiective de dezvoltare locală (prin fonduri alocate pe astfel 
de proiecte parteneriale), promovarea produselor de fabricaţie autohtonă (campanii 
media). 

Stimularea asocierii în mediul rural şi al unei minime integrări pe verticală a 
producţiei agrozootehnice este posibil de realizat prin impozitare sau subvenţii mai 
avantajoase pentru suprafeţe mari/producţie de volume mari, pentru produse prim 
procesate contractate cu persoane juridice; penalizări pentru pământul nelucrat (aflat 
în afara gospodăriei).  

Coborârea vârstei de contact a tinerilor cu piaţa muncii (menţinerea şi extinderea 
practicilor curente) poate fi posibilă prin extinderea învăţământului profesional (pe o 
structură de interes pentru piaţa românească a muncii) şi extinderea ocupării plătite în 
relaţie cu perioadele de practică profesională.  
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Este necesară introducerea de stimulente/adaptare şi relaxare legislativă pentru 
ocuparea flexibilă şi disciplină în finanţarea programelor active de ocupare; acestea 
trebuie să contracareze posibilele efecte secundare negative şi să intensifice relaţionarea 
cu sistemul de beneficii sociale, în vederea stimulării ocupării în condiţii standard. 

Se recomandă şi extinderea programelor de formare profesională şi reconversie/ 
învăţare continuă, prin proiectare tematică în parteneriat cu angajatorii şi finanţare 
complexă; cuprinderea bazelor de practică, mai ales a celor înalt tehnologizate, 
într-o reţea şi facilitarea accesului cursanţilor de pe tot teritoriul ţării prin finanţare 
publică (inclusiv deplasarea şi cazarea cursanţilor la bazele de practică pe durata 
formării profesionale).  

Îmbunătăţirea dialogului interinstituţional cu privire la ocuparea grupurilor 
vulnerabile se poate realiza printr-o mai intensă colaborare, formalizată, cu ONG-urile, 
pentru identificarea problemelor şi oferirea de soluţii/ servicii vizând ocuparea 
acestora. 

Este necesară îmbunătăţirea calităţii locului de muncă – venituri decente, 
protecţie împotriva factorilor fizici care duc la uzura stării de sănătate (factori de 
mediu), timp de muncă (serviciile de comerţ prioritar vizate, dar şi alte domenii în 
care există cuantum ridicat al orelor suplimentare; chiar plătite suplimentar acestea 
afectează sănătatea angajatului). Unde este posibil, recomandăm să se formuleze 
reglementări centrate pe realizarea sarcinilor de muncă şi nu pe prezenţa la locul de 
muncă, reglementarea muncii la domiciliu (adaptarea regulamentelor de securitate 
a muncii şi securităţii sociale în acord cu nevoia armonizării relaţiei dintre viaţa 
profesională şi cea personal familială).  
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ABUZUL ASUPRA COPILULUI     

GEORGIANA VIRGINIA BONEA  

nul dintre principalele obiective ale prezentei lucrări constă în 
a scoate în evidenţă şi a analiza formele de abuz asupra copilului 
şi apoi a diseca principalele consecinţe ale manifestării unui 

abuz pe termen scurt, mediu şi lung. Abuzul asupra copilului constituie una 
dintre cele mai mari şi mai importante tematici de studiu ale contemporaneităţii. 
România a adoptat majoritatea legilor Uniunii Europene cu privire la prevenirea 
şi combaterea abuzului asupra minorului. De asemenea, serviciile oferite de 
către statul român, cât şi cele date de către organizaţiile nonguvernamentale 
acreditate de stat, sunt din ce în ce mai axate asupra preîntâmpinării abuzului 
prin intermediul multiplelor campanii de sensibilizare a opiniei publice şi prin 
informarea asupra efectelor nocive pe care abuzul le are asupra copilului.  

Cuvinte-cheie: abuzul asupra copilului, asistenţă socială, politici sociale, 
familie. 

INTRODUCERE 

Menţionez încă de la început faptul că termenii: „copil” şi „minor”, vor fi utilizaţi 
interşanjabil în diversele contexte analitice ale lucrării de faţă. Propun clarificări în 
ceea ce priveşte setul de factori favorizanţi, dar şi efectele ce reies din problematica 
abuzului asupra copilului. Factorii care favorizează abuzul sunt foarte mulţi şi se 
împart în funcţie de mai multe criterii, precum: a) particularităţile individului şi ale 
familiei sale de provenienţă; b) tipul de mentalitate în ceea ce priveşte creşterea şi 
educarea copilului; c) nivelul educaţional al părinţilor; d) status-rolurile ocupate de 
aceştia în societate; e) nivelul economic al familiei; f) tipul de societate în cadrul 
căreia familia respectivă trăieşte (de exemplu: societatea tradiţionalistă, industrială, 
modernă, postmodernă); g) istoricul familial şi existenţa diverselor traume ale copilăriei 
părinţilor; h) starea de sănătate a copilului, respectiv a membrilor familiei sale.  

Studiul de faţă este bazat atât pe teorie, cât şi pe statistica privind abuzul asupra 
minorului, furnizată de către: Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor 
Copilului; Direcţiile Generelale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului din 
Bucureşti şi din toată ţara; monitorizarea presei din România; Ministerul Administraţiei 
şi Internelor.  
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Este avută în vedere studierea cazurilor de abuz asupra minorului din presa 
românească şi analiza statisticii furnizate de către diversele instituţii de stat care se 
ocupă de prevenirea şi combaterea abuzului asupra minorului. Statistica va veni în 
completarea bazei teoretice expusă şi a legislaţiei în vigoare. De asemenea, concluziile 
finale ale studiului vor veni în întâmpinarea soluţiilor de prevenire şi combatere a 
flagelului.  

Sunt urmărite mai multe perspective, traduse printr-un ansamblu bine închegat 
asupra problemei, fiind vorba de: statistică, partea teoretică, cea legislativă, tocmai 
pentru a putea identifica acele soluţii ce se pot aplica eficient şi care să ţină cont de 
toate caracteristicile ţării noastre. Politicile sociale sunt puse în relaţie cu statistica, 
tocmai pentru a conduce la anumite soluţii fiabile privind îmbunătăţirea şi îmbogăţirea 
serviciilor existente. 

Încă din anii 1950 s-a pus foarte mare accent (Tolan, 2007: 58) pe drepturile 
copilului; pe respectarea acestora cu stricteţe; în instanţe; tipologia abuzului 
copilului este extrem de stufoasă şi minuţios de studiat la fiecare caz în parte, în 
funcţie de problemele prezentate.  

Presa este plină de cazuri de abuz în care copiii sunt maltrataţi de către 
părinţii, tutorii sau persoanele în grija cărora aceştia se află. Iată câteva titluri de 
articole cu tema maltratării copiilor, reieşite din ziarele Naţional şi Evenimentul 
Zilei încă din anii 1998, 1999, 2000, din România (Rădulescu, 2001: 179–182): 
„La Arad, un copil de patru ani a fost omorât în bătaie de amantul mamei”; 
„Pentru că nu mânca varză şi nu a vrut să stea pe oliţă, un copil a fost bătut 
bestial de tatăl său”; „Un tată şi-a lovit fetiţa cu bătătorul de covoare până a 
băgat-o în spital”; „O fetiţă de doi ani şi şapte luni se zbate între viaţă şi moarte 
la spital, după ce a fost bătură crunt de părinţi”; „Un gălăţean şi-a bătut cu 
picioarele fiica vitregă de un an şi a încercat să o sufoce”. Din anul 2000 şi până 
în prezent multe astfel de titluri au apărut în nenumărate ziare şi cred că am devenit 
oarecum imuni la fenomenul abuzului asupra copilului. Iată ce scria în ziarul 
Gardianul, în data de 19.11.2008 (autor: Gulin, Elena, Secţiunea Societate): „Trei 
sferturi dintre copiii români sunt bătuţi de părinţi”, acesta fiind titlul unui articol 
în care a fost expus un studiu asupra modului în care părinţii înţeleg că trebuie să 
îşi educe copiii şi unde majoritatea părinţilor chestionaţi au răspuns că mai aplică 
minorilor şi corecţii fizice. 

Abuzul asupra copilului a fost şi continuă să fie o problemă extrem de 
complicată, de gravă, dar şi stufoasă. Copiii abuzaţi de cele mai multe ori prezintă, 
la maturitate, anumite influenţe negative asupra personalităţii comportamentului cu 
cei din jurul lor şi comportamentului lor (Rădulescu, 2010). Abuzul psihologic este 
întâlnit în toate tipurile de abuz; aşa cum este abuzul social, abuzul economic, abuzul 
fizic, neglijarea sau abuzul sexual. Acesta are o mare influenţă, uneori devastatoare 
asupra dezvoltării cognitive a copilului, dar şi asupra interrelaţionării copilului cu 
cei aflaţi în jurul său indiferent dacă sunt minori sau majori; indiferent dacă reprezintă 
sau nu o autoritate pentru acesta. Neglijarea copilului constituie, de asemenea, 
una dintre cele mai grave abuzuri pe care le pot comite cei care au copii în grijă. 
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Un copil neglijat poate prezenta o dezvoltare psihică inferioare corelată cu vârsta 
cronologică, dar şi semne fizice. 

ABORDAREA TEORETICĂ A PROBLEMATICII 

Definirea abuzului asupra copilului constituie un element esenţial pentru 
înţelegerea şi studierea fenomenologiei acestuia. Există foarte multe definiţii dezvoltate 
de-a lungul timpului şi probate de către cercetătorii specializaţi în domeniu. După 
cum urmează, vor fi definite, foarte pe scurt, principalele concepte ce stau la baza 
prezentei cercetări (Bonea, 2015): abuzul economic; abuzul psihic; abuzul sexual; 
abuzul fizic; abuzul social; neglijarea; exploatarea; ataşamentul deficitar (Caseta 1). 

Caseta 1 

Definiri succinte ale abuzului asupra copilului 

Definiţii succinte asupra tipurilor de abuz: 
Abuzul economic (the economic abuse): înseamnă că minorul nu are acces la principalele resurese 
de care are nevoie pentru a supravieţuire: haine, mâncare, bani de deplasare la şcoală (unde e 
cazul) etc., (Bonea, 2011: 138). 
Abuzul psihologic (the psychological abuse): reprezintă o continuă terorizare, şantajare cu diverse 
lucruri, poreclire, înjosire a minorului. Orice tip de abuz, neglijare sau ataşament deficitar se 
reflectă imediat în planul psihocognitive şi social al copilului (Howe, 2005: 107–109). 
Abuzul sexual (the sexual abuse): a întreţine relaţii sexuale de diferite tipuri, nedorite, neînţelese 
şi lipsite de orice înţeles pentru copil. Acesta nu se poate apăra sau a-şi exprima acordul. Pedofilia 
este destul de des discutată (Vigorello, 2001) de către cercetători tocmai pentru a putea opri sau 
trata, cel puţin, problema şi consecinţele psihosociale şi relaţionale cu care minorul rămâne pe 
termen scurt şi lung (Finkel, 2009: 269). 
Abuzul fizic (the physicol abuse): implică lovirea cu mâinile, picioarele sau orice alte obiecte 
considerate a fi periculoase şi a răni copilul, în interesul de a cauza durere şi răni diverse (Ionescu, 
2001: 28–31). 
Abuzul social (the social abuse): copilul nu este lăsat să aibe relaţii cu alţi copii de vârsta sa; este 
închis în casă; este izolat; iar tocmai izolarea permite foarte bine, toate celelalte tipuri de abuz 
definite mai sus (Tolan, 2017: 11). 
Neglijarea (the neglecting): înseamnă a nu da atenţie copilului. Nepăsarea totală sau chiar parţială 
faţă de acesta. Lipsa de atenţie este neglijarea. Copilul este neîngrijit corespunzător, este lipsit de 
apărare, nehrănit, nespălat etc. Toate acestea duc repede la degradarea fizică şi psihică a copilului, 
fapt ce se observă imediat (Fontes, 2006: 42–43). 
Exploatarea (the exploitation): este traficul sau vânzarea copilului, obligarea acestuia de a munci 
pentru a obţine diverse obiecte sau bani pentru adulţii abuzatori. Folosirea copilului, obligarea sa 
de a face anumite lucruri sau munci sau a asista un adult la prestarea diverselor munci (Bonea, 
2012: 125–126). 
Ataşamentul deficitar (the bad attachment): ataşamentul deficitar între părinte şi copil şi vice-
versa, conduce la devianţa comportamentală, psihologică, socială, cognitivă, relaţională a copilului 
pe termen scurt şi pe termen lung (în viaţa de adult). Copilul minte că nu are nici un adult de 
încredere, că nu este protejat, iubit şi îngrijit. Încă de la naştere, ataşamentul părinte-copil trebuie 
să fie o componentă foarte importantă a creşterii şi dezvoltării sale din toate perspectivele (Almgren, 
2005: 219). 

Sursa: preluare după: Bonea, G. V., „Devianţa. Viziuni contemporane”, 2015. 
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De cele mai multe ori un copil abuzat poate fi observat şi recuperat, ajutat de 
către instituţiile abilitate, cum sunt cele de stat DGASPC (Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială a Copilului din fiecare judeţ al ţării noastre dar şi din Bucureşti – 
fiecare sector al său); şi instituţiile nonguvernamentale acreditate de către stat ce 
colaborează cu statul în vederea instrumentării cazurilor semnalate de abuz asupra 
copilului. Instituţiile abilitate au la cunoştinţă numai cazurile asupra cărora îşi 
îndreaptă interesul pentru a le rezolva; nu vorbim de „cifra neagră” a cazurilor de 
copii abuzaţi instituţionalizaţi sau neinstuţionalizaţi (Banciu, 2005: 104). Răspunsurile 
pe care minorul poate să le dea unui abuz, depind de următoarele aspecte (Rădulescu; 
2010: 42): aderarea la un grup delincvent; părăsirea domiciliului părinţilor; încercarea 
de autoagresare; pavor nocturn; delincvenţă juvenilă; cefalee; frică permanentă; 
sindrom de stres posttraumatic; agresivitate excesivă faţă de toţi din jur; lipsa 
afecţiunii faţă de părinţi şi faţă de sine; dorinţa de a se însingura; tentative de 
suicid; consum de droguri, alcool şi alte substanţe cu efect halucinogen; părăsirea 
mediului şcolar.  

Abuzurile, după cum spuneam, îmbracă mai multe forme (Bonea, 2012: 116–
118): abuzul fizic; abuzul psihic; abuzul economic; abuzul social; abuzul sexual; 
abuzul prin exploatare; abuzul neglijare şi ataşamentul deficitar. Orice abuz asupra 
copilului, atrage după sine mai multe consecinţe de ordin negativ, iar aceste 
consecinţe urmează a fi expuse şi analizate în continuare. Astfel, pentru a putea 
vorbi despre copilul abuzat, este necesară o expunere pe larg şi apoi o analiză a 
fiecărui tip de abuz în parte, împreună cu majoritatea consecinţelor atrase după 
acesta, astfel, avem: 

a) consecinţele abuzului fizic (Fontes, 2006: 224): copilul va prezenta semnele 
vizibile ale abuzului fizic suferit; se va teme mereu, în permanenţă; va putea fi la 
rândul său agresiv şi/sau agresat de cei din jur; retragere în sine, introvertire; 

b) consecinţele abuzului psihic (Ionescu, 2005: 48–60): retragere în propria 
persoană; atacuri de panică; neîncredere în sine; cefalee; pavor nocturn; agresivitate 
sau autoagresivitate; teamă de cei din jur; reacţii posttraumatice: stare de vomă, 
vertij, dorinţa de suicid, apatie, lipsa poftei de mâncare etc.; 

c) consecinţele abuzului economic (Howe, 2005: 324): copilul nu va fi îngrijit; 
nu va avea haine pe măsura sa; va fi nehrănit corespunzător; va avea un aspect 
general neîngrijit; nu va fi dezvoltat fizic în conformitate cu vârsta sa cronologică; 

d) consecinţele abuzului social (Vanderstoep şi Johnson, 2000: 223): frică de 
a socializa; frică permanentă de a merge în spaţii publice deschise; frică de a merge 
la şcoală; frică de părinţi sau tutori legali etc.; 

e) consecinţele abuzului sexual (Finkelhor şi Jones, 2006: 687): vor fi pe termen 
scurt, mediu şi lung; copilul va avea mereu o teamă faţă de adult; comportament 
atipic faţă de ceilalţi; dorinţă de a mai întreţine relaţii sexuale cu alţi copii sau de  
a-şi expune organele sexuale în public; reacţii de teamă exagerată permanentă; reacţii 
somatice tipice la vederea abuzatorului; 
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f) neglijarea şi ataşamentul deficitar al copilului (Almgren, 2005: 351): sunt 
foarte periculoase pentru copilul aflat în plină dezvoltare fizică, psihică, socială, 
congnitivă etc. Atât pe termen scurt, cât şi la maturitate, individul va prezenta unele 
deficienţe, de ataşament, comportament neconcordant situaţiei, conjuncturii, teama de 
oameni, lipsa manierelor şi nepăsarea faţă de sine şi de ceilalţi. Ataşamentul copilului 
faţă de adultul ce-l are în grijă (părinte, tutore) este o condiţie sine cva non pentru 
ca acel copil să poată creşte armonios din toate punctele de vedere şi fizice, şi 
psihice şi cognitiv, dar şi social; 

g) consecinţele neglijării şi ataşamentului deficitare (Amaya-Jackson; 2000: 
727): aspect fizic neîngrijit; carenţe ale educaţiei şi comportamentului; carenţe în ce 
priveşte afecţiunea oferită şi primită din partea celorlalţi; teama de a avea o relaţie cu 
o persoană de sex opus la maturitate; probleme de cuplu la maturitate; însingurare; 
fuga de oameni; introvertit; frică permanentă de oameni; frică de locuri unde există 
mulţi oameni; frică de spaţii închise; diverse probleme de sănătate dezvoltate de-a 
lungul copilăriei şi netratate sau netratate corespunzător. 

Ataşamentul copilului joacă un rol foarte mare în creşterea şi educarea sa. De 
aceea, este nevoie de un ataşament benefic pentru copil, pentru a-i oferi toate 
resursele de care are nevoie în dezvoltarea sa ce va avea rezonanţă în viitorul său, 
când va deveni adult şi îşi va întemeia propria familie (Freisthler şi alţii, 2004). 
Un copil nedezvoltat bine pe plan psihic va avea carenţ în plan: social, cognitiv, 
familial, colegial, educaţional etc. De aceea trebuie să ne concentrăm foarte bine la 
partea psihică, unde copilul, de mic, poate fi modelat, educat şi învăţat (Almgren, 
2005: 353–354). 

ABUZUL ASUPRA COPILULUI, ÎN CIFRE 

Pespectiva statistică reliefează faptul că abuzul asupra copilului constituie o 
practică destul de cunoscută de către părinţi şi este aplicată în scopul educării, pedepsirii 
şi corectării compartamentelor. Astfel, sub umbrela educării şi a disciplinării copilului, 
părintele dă curs mai multor tipuri de abuz, în dorinţa sa de a-şi exercita drepturile, 
greşit înţelese. Astfel, din cifrele abuzului asupra copilului, vor fi expuse consecinţele 
pe termen scurt, mediu şi lung asupra vieţii, comportamentului şi gândirii minorului, 
dar şi a impactului în plan cognitiv. Dezvoltarea fizică şi emoţională a copilului este 
în pericol atunci când vine vorba de un abuz pe termen îndelungat, venit tocmai de la 
cei care ar trebui să ofere protecţie, iubire şi înţelegere. De cele mai multe ori, 
părinţii aleg această formă drastică şi brutală de educare, fără să realizeze faptul că 
minorul se va simţi trădat, umilit, speriat şi neiubit.  

Răspunsurile copilului, ce reies la diversele forme de abuz, sunt variate şi 
dificil de anticipat. Odată aflat la maturitate, individul care a suferit diverse abuzuri 
în copilărie, poate avea o conduită deviantă în cadrul familiei pe care şi-o formează. 

De multe ori se întâmplă ca abuzurile asupra copilului să-i pună viaţa în 
pericol, fapt ce este pedepsit de legislaţia în vigoare. Dar pentru ca legislaţia să 
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poată fi pliată mai eficient şi actualizată în timp real, se fac necesare mai multe 
studii statistice şi diverse corelaţii între acestea pentru a se ajunge la un numitor 
comun al concluziilor şi soluţiilor problemei.  

Datele statistice ce vizează abuzul asupra copilului provin de la Direcţiile 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) din fiecare sector 
al Bucureştiului, respectiv din fiecare judeţ al ţării noastre. De asemenea, poliţia 
română deţine o serie de date cu privire la acest aspect. Vom reda acum o statistică 
mai veche pentru ca ulterior să ne oprim asupra datelor recente. În România, între 
anii 2005–2008, fetiţele fac parte din categoria cu riscul cel mai ridicat la pericolul 
de a fi abuzate de către unul sau ambii părinţi în familie, într-o proporţie de peste 
50%, iar ponderea băieţilor abuzaţi se află sub 26%, conform statisticii fostei 
Agenţii Naţionale pentru Protecţia Familiei (ANPF), actuala Agenţie Naţională 
pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (ANPFDC), după cum urmează 
(Tabelul nr. 1): 

Tabelul nr. 1 

Situaţia cazurilor de abuz asupra copiilor (băieţi şi fetiţe) din mediul rural şi urban,  
între anii 2005–2008 

Anul Fete abuzate (%) Băieţi abuzaţi (%) Total (%) 
2005 51,82 22,63 100% 
2006 65,94 25,85 100% 
2007 55,06 20,51 100% 
2008 41,62 18,48 100% 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF), Actuala Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (ANPFDC), 2009. 

 
Atunci când un copil intră în sistem, Direcţiile de protecţie a copilului au 

obligaţia ca la o perioadă de trei luni să reevalueze împrejurările care au stat la 
baza stabilirii măsurii de decădere din drepturi a părinţilor. Dacă în urma acestor 
reevaluări se contată că familia respectivă şi-a îmbunătăţit condiţiile de trai, dacă 
părinţii care nu se îngrijeau de copii din cauza lipsei unu loc de muncă stabil, au acum 
un serviciu stabil, reprezentantul comisiei poate propune fie directorului Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, fie instanţei, încetarea măsurii 
de decădere din drepturi şi începerea reintegrării în familie a copilului. În ceea ce 
priveşte cazurile de abuzuri, neglijare şi exploatare a copiilor, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a publicat o statistică pe regiuni 
geografice, în care „conduce” Regiunea Sud-Est, adică judeţele Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, cu 1 710 cazuri de abuzuri asupra copiilor. Pe 
locul al doilea se situează Regiunea Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 
Suceava, Vaslui) cu 1 266 de cazuri, iar pe locul al treilea Regiunea Centru (Alba, 
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) (Tabelul nr. 2). 
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Tabelul nr. 2 

Cazuri de abuz asupra copilului în familie în 2014 – DGASPC România şi Bucureşti-Ilfov 

Regiune/Judeţ Abuz 
emoţional 

Abuz 
fizic 

Abuz 
sexual 

Exploatare 
pentru 

comitere de 
infracţiuni 

Exploatare 
prin 

muncă 

Exploatare 
sexuală Neglijare Total 

TOTAL 806 588 270 98 127 19 4828 6736 
Nord-Est 153 183 72 37 8 2 811 1266 
Bacău 3 36 3 0 0 0 115 157 
Botoşani 0 11 6 4 0 0 44 65 
Iaşi 44 73 35 1 3 0 128 284 
Neamţ 57 29 15 32 2 0 94 229 
Suceava 29 11 5 0 0 0 237 282 
Vaslui 20 23 8 0 3 2 193 249 
Sud-Est  163 55 41 0 2 1 1448 1710 
Brăila 31 8 6 0 1 0 76 122 
Buzău 39 1 11 0 0 0 114 165 
Constanţa 60 24 12 0 0 1 738 835 
Galaţi 26 16 9 0 1 0 270 322 
Tulcea 7 2 3 0 0 0 109 121 
Vrancea 0 4 0 0 0 0 141 145 
Sud-Muntenia 96 86 37 31 57 2 447 756 
Argeş 13 3 4 0 1 0 40 61 
Călăraşi 1 5 2 0 1 0 20 29 
Dâmboviţa 8 11 4 31 0 2 145 201 
Giurgiu 0 1 14 0 1 0 16 32 
Ialomiţa 8 5 4 0 0 0 25 42 
Prahova 58 59 7 0 53 0 175 352 
Teleorman 8 2 2 0 1 0 26 39 
Sud-Vest 
Oltenia 97 37 21 0 1 0 449 605 

Dolj 39 24 11 0 0 0 270 344 
Gorj 54 6 9 0 1 0 105 175 
Mehedinţi 1 2 0 0 0 0 38 41 
Olt 3 2 0 0 0 0 20 25 
Vâlcea 0 3 1 0 0 0 16 20 
Vest  25 43 12 0 1 0 538 619 
Arad 5 11 2 0 0 0 19 37 
Caraş Severin 0 1 1 0 0 0 74 76 
Hunedoara 10 15 3 0 1 0 166 195 
Timiş 10 16 6 0 0 0 279 311 
Nord-Vest 136 86 36 4 8 1 342 613 
Bihor 1 4 2 0 0 0 9 16 
Bistriţa Năsăud 65 4 6 0 0 0 141 216 
Cluj 32 40 11 0 0 0 28 111 
Maramureş 28 25 2 0 6 0 100 161 
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Sălaj 0 8 2 0 0 0 19 29 
Satu Mare 10 5 13 4 2 1 45 80 
Centru 59 71 39 1 22 13 610 815 
Alba 0 4 0 0 0 0 74 78 
Braşov 12 27 9 0 15 12 79 154 
Covasna 0 2 0 0 0 0 6 8 
Harghita 8 2 11 1 0 0 89 111 
Mureş 0 2 3 0 7 0 131 143 
Sibiu 39 34 16 0 0 1 231 321 
Bucureşti-Ilfov 77 27 12 25 28 0 183 352 
Ilfov 0 1 0 0 0 0 1 2 
Sector 1 3 4 3 0 0 0 9 19 
Sector 2 58 12 4 0 28 0 107 209 
Sector 3 6 2 4 24 0 0 5 41 
Sector 4 2 3 0 1 0 0 17 23 
Sector 5 0 0 0 0 0 0 9 9 
Sector 6 8 5 1 0 0 0 35 49 
Sursa: prelucrarea autoarei după: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
(DGASPC), 2016. 

 
Statistica situaţiilor cazurilor de abuz asupra copiilor din ţara noastră, în anul 2013, 

dintre urban respectiv rural este foarte distinctă. Astfel, în mediul urban avem înregistrate 
la Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC), un 
număr total de 20 287 de cazuri. Pe de altă parte, la polul opus, se află mediul rural, 
unde sunt 50 753 de cazuri luate în evidenţă, instrumentate şi monitorizate (Tabelul 
nr. 3). Diferenţa foarte mare dintre mediul urban şi cel rural poate fi pusă pe seama 
mai multor factori ce şin de mediul familial, nivelul de trai, abandonul şcolar în 
favoarea altor activităţi de ordin casnic ş.a.m.d. 

Tabelul nr. 3 

Statistica situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului în anul 2013, 
raportate către DGSAPC din ţară 

Tipuri de abuz 
Numărul total al cazurilor 

instrumentate de către 
DGASPC, România Urban 

Numărul total al cazurilor 
instrumentate de către 

DGASPC, România Rural 
Abuz fizic  1 261 8 859 
Abuz sexual  1 341 8 739 
Neglijare  5 865 4 255 
Abuz emoţional  9 062 9 158 
Exploatare prin muncă  955 9 745 
Exploatare pentru comitere de 
infracţiuni  1 803 9 997 

Totalul cazurilor de abuz  20 287 50 753 
Sursa: prelucrarea autoarei după: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
(DGASPC) din România, 2016. 
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Din datele centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în 2013, la nivel naţional, au fost raportate  
12 192 de situaţii de abuz asupra copilului, 94 la sută dintre acestea petrecându-se 
în familie. Cele mai multe abuzuri au fost sesizate asupra copiilor cu vârsta între 10 
şi 13 ani (2 358 abuzuri). În septembrie 2013, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie a raportat un număr total de 9 458 asupra copiilor, 
iar în anul următor, respectiv 2015, a crescut la 10 207 de cazuri. 

Numărul total al abuzurilor comise asupra copiilor (sub 18 ani), din anul 2015, 
este ridicat, având în vedere faptul că nu vorbim de un an întreg, ci de numai nouă 
luni. Neglijarea copiilor se află pe primul loc, având un total de 7 270 de cazuri 
înregistrate, urmată de abuzul emoţional cu 1 283 de cazuri. Abuzul emoţional se 
încadrează în toate tipurile de abuz, fie că vorbim de exploatare, neglijare, abuz 
fizic sau sexual. În anul 2016, cifrele abuzurilor asupra copiilor cresc uşor, astfel, 
abuzul fizic ajunge la un număr de 1 037 de cazuri înregistrate, iar situaţiile de 
neglijare ajung la 9 882 de cazuri (Tabelul nr. 4). 

Tabelul nr. 4 

Statistica situaţiei de abuz asupra copilului a DGASPC-urilor din România 

Tipul de abuz Numărul de copii abuzaţi 
Anul 2015 

Numărul de copii abuzaţi 
Anul 2016 

Copii au fost supuşi abuzului fizic 937 1 037 
Copii au fost supuşi abuzului emoţional 1 848 1 945 
Copii au fost supuşi abuzului sexual 748 952 
Copii au fost neglijaţi 8 355 9 882 
Copii au fost exploataţi prin muncă 261 471 
Copii au fost exploataţi sexual 52 83 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Copilului (DGASPC), 2017. 
 
De multe ori abuzul sexual asupra copilului rămâne nepedepsit, deoarece 

victima, sub ameninţarea agresorului, nu ajunge să povestească altcuiva sau chiar 
să ceară ajutorul pentru ca abuzul să înceteze. Foarte puţine astfel de cazuri ajung 
în atenţia oamenilor legii pentru a putea fi rezolvate. După cum bine se observă, 
numărul total al minorilor abuzaţi sexual (aici intră: seducţia, corupţia sexuală a 
unui minor, violul, expunere la scene cu un caracter obscen, obligarea la prestarea 
unor perversiuni sexuale), se menţine la cote ridicate (Tabelul nr. 5).  

Tabelul nr. 5 

Situaţia infracţiunilor soluţionate cu privire la abuzul sexual asupra minorilor, 
în perioada cuprinsă între anii 2009–2016, în România 

An 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Numărul total al abuzurilor 
sexuale asupra minorilor 655 538 831 926 735 726 614 682 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Ministerul Administraţiei şi Internelor, România, 2017. 
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Expunerea copiilor la violenţă în propriile familii, în mod regulat, prin asistarea 
la conflicte violente şi certuri între părinţi, încalcă reglementările în vigoare cu 
privire la protecţia copilului şi pot afecta în mod grav bunăstarea acestuia, dezvoltarea 
personală şi interacţiunea socială în copilărie şi în viaţa de adult. 

Atât serviciile specializate de stat, cât şi cele nonguvernamentale acreditate 
de către stat sunt menite a veni în ajutorul fiecărei victime a abuzului, după un 
plan individual de intervenţie, construit în prealabil. Devenite din ce în ce mai 
cunoscute, aceste tipuri de servicii au o statistică în plină creştere, iar organizaţiile 
nonguvernamentale înregistrează cifre cu mult mai mari de cazuri instrumentate, 
faţă de serviciile de stat (Tabelul nr. 6). Acest lucru se poate datora puterii de 
atragere şi absorbţie a fondurilor europene disponibile. 

Tabelul nr. 6 

Numărul minorilor beneficiari ai măsurii de protecţie temporară de tip familial,  
între anii 2010–2016, în România 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Minori beneficiari ai serviciilor publice 
specializate 15 446 17 213 19 571 15 446 17 213 19 571 19 027 

Minori beneficiari ai organizaţiilor 
private autorizate 50 239 47 723 48 065 50 239 47 723 48 065 46 336 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Copilului, 2017. 

POLITICI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A ABUZULUI ASUPRA COPILULUI 

Politicile sociale pot fi evaluate din punctul de vedere al unor perspective 
variate atât de către actorii politici, cât şi de către cercetători/oameni de ştiinţă, 
experţi din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, 
a Municipiului Bucureşti, (DGASPCMB) din fiecare sector al Bucureştiului, 
respectiv, judeţ al ţării (dorindu-se descentralizarea completă). Este util un pachet 
ce ţine de informarea, sensibilizarea şi crearea condiţiilor necesare Guvernului de 
a putea lua măsurile de prevenire şi combatere a abuzurilor asupra copilului, prin 
intermediul serviciilor oferite la ora actuală. Bugetul anual al României trebuie să 
cuprindă şi instituţiile specifice care oferă ajutor victimelor abuzurilor, pentru 
dezvoltarea întregului sistem. 

Lupta împotriva abuzului asupra copilului este foarte importantă şi a luat 
amploare odată cu o altă problemă socială la fel de mare, anume lupta împotriva 
violenţei asupra femeii în familie. Reforma legislativă reflectă acest lucru pe 
plan naţional şi internaţional. În plan naţional, foarte pe scurt, există: a) Legea 
272/2003, cu modificările ulterioare, privind protecţia copilului; b) Legea 211/2004 
pentru apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor vătămate; dar şi c) Legea 
217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, toate actualizate. 
Acestea sunt menite să urmărească, în linii mari, următoarele: schimbarea nivelului 
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de trai; creşterea şi sensibilizarea mass-media cu privire la abuzul asupra copilului; 
toate aceste aspect au condus la o mai mare atenţie acordată luării de decizii de 
ordin politico-legislativ şi social, favorabile copilului. Astfel se doreşte o mai mare 
acoperire în ceea ce constă întregul proces de prevenire şi combatere a abuzului 
asupra minorului. 

Încălcarea Drepturilor Copilului aduce mari consecinţe asupra: societăţii; 
copilului; familiei; şcolii; bisericii; ţării, în ansamblu; a familiei ca instituţie şi 
„celulă de bază a societăţii” (Finkel, 2009: 278). Este vorba de un efort comun al 
ţărilor Uniunii Europene – UE, privind protecţia copilului împotriva abuzului şi 
sensibilizarea populaţiei cu privire la această problemă. Copilul nu poate înţelege 
abuzul la fel ca un adult, nu poate reacţiona la fel şi mai ales nu se poate apăra 
asemeni unui adult. Există foarte mulţi minori implicaţi în acte penale, ce nu răspund 
penal, deoarece nu au împlinit vârsta corespunzătoare. Tocmai de aceasta sunt 
acceptaţi în anumite grupuri a fi considerate delincvente. După cum se poate vedea, 
delincvenţa juvenilă (Bonea, 2011: 135) devine o consecinţă gravă a abuzului 
copilului. Acesta poate alege să intre în anumite grupuri infracţionale, tocmai pentru 
a-şi autodemonstra că este capabil de a avea o anumită independenţă în luarea 
deciziilor şi de a putea la rândul său să domine prin activităţi ilegale. „Dezvoltarea 
serviciilor de recuperare şi reintegrare socială destinate agresorilor familiali”, 
finanţat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF), devenită 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (ANPFDC). 
Durata proiectului Centrului destinat agresorilor familiali, numit: „O nouă şansă”, a 
fost de 12 luni, iar scopul a vizat dezvoltarea serviciilor destinate agresorilor 
familiali la nivelul Municipiului Bucureşti (Bonea, 2011: 133–146). Legislaţia 
românească, dar şi cea internaţională (intern), protejează „interesul superior al 
copilului”. Printre aceste lucruri este, desigur, incriminat aspru abuzul de orice 
formă asupra minorului. Prin aplicarea corectă a legislaţiei româneşti se poate face 
o prevenţie şi o combatere mult mai eficientă a abuzului copilului de către părinte 
sau de către tutorele său legal. Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Copilului din fiecare sector al Bucureştiului, respectiv din fiecare judeţ al ţării 
noastre, sunt responsabile a avea grijă şi a veghea la buna desfăşurare a lucrurilor. 
Acestea au funcţia principală de a proteja respectarea tuturor drepturilor copilului. 
De asemenea, nu trebuie uitate serviciile oferite de către organizaţiile nonguvernamentale 
acreditate de către stat, care activează alături de unităţile de stat pentru preveirea şi 
combaterea abuzului, neglijării şi exploatării minorului. Organizaţiile nonguvernamentale 
acreditate de stat conlucrează cu organele abilitate pentru prevenirea şi combaterea 
acestui flagel. De asemenea, poliţia română este şi ea implicată în acest demers 
activ.  

Cu toţii am remarcat faptul că în România s-au înregistrat o serie de schimbări 
considerabile, în trecerea la comunism la democraţie. Nu de puţine ori am auzit 
spunându-se că viitorul unei naţiuni stă în mâinile copiilor. Însă ce se întâmplă când 
aceşti copii sunt abuzaţi de către cei care ar trebui să-i protejeze? Ce se întâmplă  
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cu minorii care ajung în centrele de plasament, datorită abuzurilor aplicate de către 
părinţii sau tutorii lor? Vor ajunge ei oare să se bazeze pe propriile lor forţe pentru 
a-şi urma visul umbrit de nenumărate frustrări? Răspunsul la toate aceste întrebări 
este dictat de trecerea timpului. În perioada comunistă, copiii „beneficiau” de corecţii 
fizice în instituţiile de învăţământ, însă după evenimentele din decembrie 1989 
toate acestea au fost interzise de către lege. De atunci şi până acum numeroase 
campanii răsunătoare şi sponsorizate din fonduri considerabile au făcut obiectul unor 
discuţii/dezbateri pe tema abuzul asupra copiilor. Ce anume s-a schimbat odată cu 
aceste campanii de sensibilizare a populaţiei? Absolut nimic, unii minori sunt în 
continuare bătuţi, exploataţi, neajutoraţi. 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană (U.E.), au fost adoptate o 
serie de legi cu privire la protecţia copilului. Acest lucru oferă o siguranţă în plus 
respectării drepturilor copilului şi mai ales la vegherea bunăstării sale, ce primează 
indiferent de situaţie şi conjunctură. Începând cu „Legea nr. 272/2004 actualizată, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (numită şi Legea copilului), 
reglementează protecţia enumerând responsabilităţile variatelor autorităţi în domeniul 
prevenirii abuzurilor, precum şi în domeniul protecţiei copiilor abuzaţi”. Astfel, 
această lege îl protejează pe minor, indiferent de: statusul său; tipul de familie; 
dacă se află în dificultate (orice fel de dificultate); religie; nivelul şcolar; ţară; nivel 
economic; tipul de problemă („Interesul Superior al Copilului e respectat”, întocmai); 
culoarea pielii; gen şi alte asemănări sau neasemănări cu celelalte generaţii de minori. 
Este important să ne dăm seama de celeritatea cu care trebuie urmărit Interesul 
Superior al Copilului. Dar, pentru a putea să ne dăm seama mai bine de aspectele 
ce ţin de Drepturile Copilului, observăm care sunt Drepturile părinţilor asupra 
copiilor lor. În situaţia în care părinţii nu îşi respectă aceste drepturi stipulate de 
lege, ele devin obligaţii, aşa cum este, de exemplu, dreptul părintelui de a-şi educa 
minorul, în cazul refuzului, părintele devine obligat să facă acest lucru (Caseta 2). 

Caseta 2 

Drepturile părinţilor şi ale copiilor ca membrii ai unei familii 

Drepturile părinţilor şi ale copiilor ca membri ai unei familii, reieşite din Legea nr. 272/2004 actualizată 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului: 
a. Dreptul de supraveghere, 
b. Dreptul de găzduire a minorului, 
c. Dreptul de vizită, 
d. Dreptul de acces la minor, 
e. Dreptul de corespondenţă între minor şi persoanele semnificative din viaţa sa, 
f. Autoritatea părintească, 
g. Dreptul de acces la informaţiile privitoare la minor, 
h. Dreptul de decizie cu privire la bunăstarea copilului, 
i. Dreptul bunicilor la legături personale, 
j. Dreptul copilului de a fi informat despre persoanele semnificative din viaţa sa. 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Drepturile Copiilor, 2015. 
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Legea nr. 272/2004 actualizată, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului prevede toate situaţiile în care copilul s-ar putea afla: procedura adopţiei, 
cu tot ce implică aceasta, dar şi problemele Sistemului Protecţiei Copilului. Legea 
începe cu drepturile generale ale copilului, libertăţile principale de exprimare a 
opiniei, de a alege religia – începând cu vârsta de 14 ani; până la mediul familial şi 
integrarea alternativă. Protecţia copilului împotriva tuturor formelor de abuz şi a 
exploatării sunt prevăzute, de asemenea (Caseta 3). 

Caseta 3 

Protecţia copilului împotriva tuturor formelor de abuz prevăzute în Legea 272/2004 actualizată 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

„Capitolul VI – Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de 
violenţă: 
Art. 89, (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, 
migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, 
indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învătământ, medicale, de protecţie, 
medii de cercetare a infracţiunilor de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, 
medii sportive, comunitate etc.  
(2) Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru 
a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţa sexuală, vătămare sau de abuz 
fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă. 
(3) Angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi 
au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligaţia de a sesiza 
de urgenţă direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului”. 
De asemenea, protecţia copilului împotriva abuzului şi mai ales a neglijentă sunt prevăzute în Legea 
272/2004, după cum se poate vedea: 
„Secţiunea 3 – Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijării: 
Art. 94, (1) Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se 
află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate 
viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea 
fizică sau psihică a copilului, şi se clasifică drept abuz fizic, emoţional, psihologic, sexual şi 
economic.  
(2) Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care 
are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o 
presupune îndeplinirea acestei responsabilităţi, care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, 
mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului 
şi poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, 
neglijarea educaţională, neglijarea emoţională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care 
reprezintă cea mai gravă formă de neglijare.  
Art. 95, Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile 
sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, 
integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie, cât şi în instituţiile 
care asigură protecţia, îngrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de învăţământ, 
precum şi în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi 
cu copii”. 

Sursa: prelucrarea autoarei după: Drepturile copilului, Neglijenţă, 2015. 
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Este clar faptul că statul român protejează şi promovează Drepturile Copilului, 
cu excelenţă şi prioritate. Acest lucru este benefic pentru copil familie şi societate 
în general, societatea viitoare, de vreme ce se bazează pe indivizi capabili a face 
faţă tuturor vicisitudinilor şi provocărilor secolului al XXI-lea în care ne aflăm. 

CONCLUZII ŞI POSIBILE SOLUŢII PROPUSE 

Dacă ar fi să ne proiectăm în viitor, abuzul asupra minorului dăunează grav şi 
acesta nu se va putea dezvolta pe principii solide precum: iubirea; emoţii pozitive; 
stima de sine crescută; siguranţă; forţă şi energie cognitivă; încrederea în partenerul 
de viaţă; dorinţa de a avea copii; comportament prosocial adecvat etc. 

Abuzul asupra copilului ca şi abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă sunt 
probleme ce afectează nu numai minorul pe termen scurt, mediu şi lung, ci dăunează 
societăţii; familiei individuale respective; individului în sine; comportamentului 
său; poate deveni introvertit; poate avea atacuri de panică şi tentative de suicid; poate 
încerca să fugă de acasă; poate avea pavor nocturn; poate avea reacţii somatice la 
durere, gânduri cu impact negativ asupra psihicului, indivizi, situaţii sau conjuncturi 
create de societate. 

Desigur că există şi soluţii ce vin în întâmpinarea problemei abuzului asupra 
copilului, iar printre cele mai simple şi aplicabile, prin însăşi esenţa lor se află 
următoarele: a) cu ajutorul sistemului de asistenţă socială şi a datelor furnizate de 
către instituţiile de profil, pot fi identificate problemele cu care se confruntă familia, 
tocmai pentru a se putea face reale progrese în identificarea şi instrumentarea 
cazurilor; b) informarea şi educarea părinţilor privind consecinţele grave pe care le 
are abuzul de orice fel asupra copilului, cu ajutorul diverselor cursuri gratuite ce 
pot fi oferite de către Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului din 
fiecare sector al Bucureştiului, respectiv, din fiecare judeţ al ţării; c) realizarea mai 
multor campanii naţionale de informare a populaţiei asupra problemelor abuzului şi 
consecinţele de ordin legal, social, uman, psihic, fizic, educaţional, relaţional şi 
cognitiv asupra copilului, prin intermediul diverselor mijloace de care dispune 
mass-media; d) existenţa orelor de consiliere psihologică în şcoli, efectuată de către 
un asistent social şi un psiholog, tocmai în scopul depistării cazurilor de abuz;  
e) investiţia masivă de către stat în creşterea calităţii serviciilor actuale oferite şi 
crearea de noi servicii care să poată răspunde unor noi provocări; f) educarea 
permanentă a specialiştilor care instrumentează aceste cazuri şi alocarea mai multor 
fonduri pentru întărirea acestei filiere; g) angajarea mai multor asistenţi sociali şi 
psihologi în spitalele de copii pentru a se putea face permanent o verificare atentă 
asupra pacienţilor ce ar putea avea probleme de acest fel, care nu sunt semnalate de 
nimeni; h) crearea unor servicii specializate numai pe monitorizarea cazurilor aflate 
în lucru, dar şi a celor ce au fost rezolvate, tocmai pentru evitarea reapariţiei 
diverselor forme de abuz; i) promovarea permanentă a Drepturilor Copilului şi a 
posibilităţilor de care acesta dispune pentru a solicita şi primi ajutor specializat;  
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j) realizarea a cât mai multor proiecte la nivel naţional, cu fonduri europene, pentru 
a preveni şi combate abuzul asupra copilului; k) crearea unui sistem solid şi coerent 
de baze de date la nivel naţional, care să cuprindă cât mai multe informaţii privind 
cazurile instrumentate şi diversele statistici ce pot decurge de aici pentru îmbunătăţirea 
strategiilor de intervenţie, rezolvare şi monitorizare a cazurilor; l) implicarea prin 
intermediul statului, a specialiştilor din domenii precum: sociologie, asistenţă socială, 
psihologie, psihiatrie, medicină primară şi pediatrică, jurişti, educatori, în scopul 
întâmpinării anumitor situaţii ce nu pot fi prevăzute la prima vedere în instrumentarea 
cazurilor, dar care pot crea mari probleme în rezolvarea cazului, dacă nu sunt depistate 
la timp. 

Este de dorit faptul ca minorul să trăiască şi să se dezvolte într-un mediu pozitiv, 
de natură să-l stimuleze cognitiv, emoţional, social şi comportamental. Astfel nu numai 
individul luat singur va avea de câştigat, ci şi societatea viitorului. Stimularea unei 
educaţii proumaniste active şi o bună coordonare a abilităţilor cognitive şi a inteligenţei 
emoţionale, vor putea oferi rezultate benefice la nivel microsocial (individul), mezosocial 
(familia) şi macrosocial (societatea). 

BIBLIOGRAFIE 

Almgren G., The ecological context of interpersonal violence: from culture to collective efficacy, in 
“Journal of Interpersonal Violence”, no. 2, 2005, pp. 218–224. 

Amaya-Jackson, V., Questionning children and adolescents about maltreatment, A review of survey 
methods used, in “Journal of Interpersonal Violence”, no. 7, 2000, pp. 725–759. 

Banciu, D., Crima şi criminalitatea, Repere şi abordări juris-sociologice, Bucureşti, Editura Lumina 
Lex, 2005. 

Bonea, G. V., Devianţa. Viziuni contemporane, Bucuresti, Editura Sigma, 2015. 
Bonea, G. V., Violenţa în relaţia de cuplu: victime şi agresorii. Teorie şi aplicaţii, Bucureşti, Editura 

Sigma, 2012. 
Bonea, G. V., Sistemul nonguvernamental românesc destinat victimelor violenţei domestice: Aşezământul 

Social „Patriarhul justinian Marina”, Asociaţia Diaconia, în „Revista de Asistenţă Socială”, 
nr. 2, 2011, pp. 133–150. 

Finkel, M. A., Medical aspects of prepubertal sexual abuse, în Reece, R. M., Christian, C. W., (Eds), 
Child Abuse în Medical Diagnosis and Management, New York, American Academy of 
Pediatrics, 2009, pp. 269–319. 

Finkelhor, D., Jones L., Why have child maltreatment and child victimization declined?, in “Journal 
of Social Issues”, no. 4, 2006, pp. 685–716. 

Fontes, L., Child abuse and culture, New York, Guilford Press, 2006. 
Freisthler, B., Midanik, L., Gruenewald, P., Alcohol outlets and child physical abuse and neglect: 

Applying routine activities theory to the study of child maltreatment, in “Journal of Studies on 
Alcohol”, no. 5, pp. 586–592. 

Howe, D., Child Abuse and Neglect. Attachemnt, Development and Intervention, New York, Palgave 
MacMillan, 2005. 

Ionescu, Ş., Copilul maltratat, Evaluare, Prevenire, Intervenţie, Bucureşti, Editura Fundaţiei Internaţionale 
pentru Copil şi Familie, 2001. 

Rădulescu, A., Learning opportunities in building the professional competences in social work intervention, 
în „Revista de Asistenţă Socială”, nr. 1, 2001, pp. 64–69. 



 GEORGIANA VIRGINIA BONEA 16 282 

Rădulescu, S. M., Sociologia violenţei (intra) familiale: victime şi agresori în familie, Bucureşti, 
Editura Lumina Lex, 2001. 

Tolan, P. H., Understanding Violence, in Flannery, D. J., Vazsony, A. T., Waldman, I. D., (eds.), The 
Cambridge Handbook of Violent Behavior and Aggression, New York, Cambridge University 
Press, 2007, pp. 8–21. 

Vanderstoep, S., Johnston, D., Research methods for everyday life. Blending quantitative with 
qualitative approaches, San Francisco, Jossey-Bass, 2000. 

Vigarello, G., Histoire du viol, XVIe – XXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1998. 
*** Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei – ANPFDC. disponibil online la www.anpfdc.ro.  
*** Devianţă şi abuz. disponibil online la www.dabcopilului.ro.  
*** Drepturile copilului, Neglijenţă. disponibil online la www.drepturilecopilului.ro.  
*** Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în 2014. disponibil 

online la www.lege.ro. 
*** Codul Familiei aşa cum a fost modificat şi completat prin Decret nr. 779/1966, Legea nr. 3/1970, 

Decret nr. 174/1974, Legea nr. 11/1990, Legea nr. 59/1993, O.U.G. nr. 25/1997. disponibil 
online la www.arpcc.ro. 

*** Codul Penal (legea 286/2009, publicată în M.Of. nr. 510/24.07.2009). disponibil online la anp.gov.ro. 
*** Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin legea nr. 18/1990, republicată în 

M. Of. nr.314/13 iunie 2001. disponibil online la www.unicef.ro. 
*** Legea 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată în M. Of. 

367/29.05.2003. disponibil online la www.dreptonline.ro. 
*** Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în M. Of. 

557/23.06.2004. disponibil online la www.mmuncii.ro. 
*** Legea nr. 23/1999, Decizia CC. nr. 349/2001, Legea nr. 272/2004 şi Legea nr. 288/2007. disponibil 

online la www.librariaonline.ro. 

his paper’s main objective is to list and analyze various forms of 
child abuse and their short, medium and long term consequences. 
Child abuse currently represents one of the largest and most 

important fields of contemporary study. Romania has adopted most of the 
European Union’s legislation for fighting and preventing abuse against minors. 
Furthermore, services offered by the Romanian state as well as state-accredited 
NGOs are increasingly aimed at preventing abuse through multiple campaigns 
of informing the public about the lasting negative consequences of abuse against 
children. 
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MODALITĂŢI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER 
PENTRU TINERII DIN ŢARA NOASTRĂ 

CRISTINA LEOVARIDIS 
ROXANA ANTIMIU 

rticolul de faţă îşi îndreaptă atenţia asupra modalităţilor de 
petrecere a timpului liber de către tinerii din mediul urban din 
România. În ultimele decenii a avut loc o trecere de la definirea 

timpului liber ca o dimensiune temporală situată în exteriorul timpului dedicat 
activităţii profesionale şi a treburilor gospodăreşti la descrierea timpului liber 
din perspectiva dezvoltării umane la nivel intelectual şi spiritual. O parte 
semnificativă a articolului este dedicată clasificării funcţiilor timpului liber, 
factorilor care influenţează modelarea formelor de petrecere a timpului liber, 
durata dedicată; modalităţilor de petrecere a timpului liber în cadrul segmentelor 
vizate printr-o analiză secundară de date statistice. Cercetarea empirică, de tip 
calitativ, este realizată pe bază de ghiduri de interviu semistructurate, aplicate 
faţă în faţă, pe de o parte unui lot de tineri români cu vârste cuprinse între 25 şi 
35 de ani, din mediul urban, segmentat pe diferite statuturi civile – necăsătoriţi, 
căsătoriţi, cu copii şi fără copii, iar pe de altă parte unor reprezentanţi ai 
unor instituţii ce oferă servicii de petrecere a timpului liber.  

Cuvinte-cheie: timp liber, tineri, consum cultural, muncă neplătită. 

TIMPUL LIBER – DELIMITĂRI CONCEPTUALE ŞI FACTORII  
CARE ÎL INFLUENŢEAZĂ  

Aparent uşor de definit, timpul liber are în literatura sociologică de specialitate 
mai multe definiţii. De regulă, acestea se bazează pe distincţia între munca plătită 
şi restul timpului care este considerat timp liber. Numeroşi autori au ajuns la concluzia 
că timpul liber reprezintă timpul nelucrător, mai precis acel spaţiu temporal diferit 
de timpul destinat muncii: conform lui Francisc Albert, timpul liber simbolizează 
lipsa unei forţări, a unei obligaţii şi o delimitare clar definită faţă de timpul dedicat 
carierei (Albert, 1970). Cu alte cuvinte, timpul liber este exprimat ca o înşiruire de 
preocupări ce reprezintă ingredientele necesare ale existenţei omeneşti, care se 
derulează extern de munca propriu-zisă şi de îndeletnicirile relaţionate cu redarea 
forţei de muncă (Oprescu, 1981). Aceste definiţii abordează timpul liber în raport 
doar cu timpul de muncă (profesional); astfel, „se aşază semnul de egalitate între 
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timpul liber şi timpul din afara muncii” (Angelescu şi Jula, 1997: 22). În aceeaşi 
perspectivă, în opinia simţului comun, timpul liber se reflectă ca un constituent 
advers unor idei semnificative, precum aspectul profesional şi cultura (Angelescu 
şi Jula, 1997). 

Definiţiile mai actuale, ceva mai riguroase, fac distincţie între munca plătită, 
munca neplătită de acasă şi timpul liber. Joffre Dumazedier consideră timpul liber 
ca fiind ansamblul de ocupaţii cărora persoana li se poate consacra benevol, fie 
pentru a se odihni, fie pentru a se distra, fie pentru a-şi îmbogăţi informaţia sau a-şi 
lărgi formaţia în mod dezinteresat, participarea sa socială, voluntară sau capacitatea 
sa liber-creatoare, după ce s-a eliberat de obligaţiile profesionale, familiale şi sociale 
(apud Mărginean, 2006). Utilizând acelaşi sens al conceptului şi Institutul Naţional 
de Statistică defineşte timpul liber ca timpul rămas din cele 24 de ore, după efectuarea 
îngrijirii personale (somn, bolnav în pat, servit masa, spălat şi îmbrăcat, alte activităţi 
de îngrijire personală), a muncii ca activitate economică, studiului, îngrijirii gospodăriei 
şi familiei (gestionarea produselor alimentare, întreţinerea gospodăriei, construcţii 
şi reparaţii, cumpărături şi servicii, îngrijirea copiilor, ajutor acordat unui membru 
adult al gospodăriei, grădinărit şi îngrijirea animalelor etc.) şi călătoriilor în scop de 
muncă sau studiu. Timpul liber include activităţi precum: muncă voluntară şi întruniri; 
viaţă socială şi divertisment inclusiv activităţi culturale; activităţi sportive, hobby-uri 
şi utilizarea calculatorului; mass-media (citit, privit la TV, radio) (INS, 2013). 

Se poate observa o evoluţie de la definirea acestuia ca interval situat în afara 
celui dedicat activităţii profesionale şi treburilor gospodăreşti, la descrierea timpului 
liber din perspectiva dezvoltării umane la nivel intelectual şi spiritual: ,,Timpul 
liber apare ca un element constitutiv al mediului temporal al existenţei sociale, ca o 
parte a timpului nelucrător – considerat în limitele unei zile, precum şi în limitele 
vieţii individuale – timp de mărime şi conţinut variabil, în care predomină obligaţiile 
interioare faţă de cele exterioare şi care poate fi utilizat în vederea refacerii şi 
dezvoltării capacităţilor fizice şi spirituale, în vederea dezvoltării multilaterale a 
personalităţii umane” (Albert, 1970: 148). 

Timpul liber reflectă durata rămasă în urma sarcinilor de la locul de muncă şi 
a atribuţiilor gospodăreşti incluzând activităţi recreative, de divertisment, de consum 
cultural în cadrul instituţiilor destinate activităţilor culturale, odihnă şi deprinderea 
unui hobby (Vasile, 2010). Astfel, timpul liber cuprinde perioada în care fiinţa umană 
nu este supusă unor îndatoriri, sarcini pe care să fie nevoită să le îndeplinească, este 
,,ceva în afara obligaţiilor umane, un fel de spaţiu al deplinei libertăţi individuale” 
(Albert, 1970: 97). 

În aceeaşi accepţiune, timpul liber include, pe lângă activităţile civice, şi pe 
cele religioase: ,,timpul liber reprezintă o categorie reziduală. Este timpul care rămâne 
după satisfacerea condiţiilor pentru menţinerea corpului într-un stadiu acceptabil de 
sănătate şi acceptabil social, după desfăşurarea activităţii în economie şi după realizarea 
responsabilităţilor casnice şi familiale. Timpul liber include, de asemenea, activităţile 
explicite, dar şi timpul folosit spre exemplu pentru activităţi religioase şi civice” 
(Roman, 2006: 65). 
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În plus, OECD (2009) menţionează că timpul liber poate fi definit în termeni 
de timp, de activităţi şi de stare de spirit: timpul liber este acel timp lipsit de obligaţii 
şi necesităţi, în care se desfăşoară activităţi pentru care nu putem plăti pe cineva să 
le facă pentru noi şi nu suntem obligaţi să le facem dacă nu vrem; ca activităţi de 
„timp liber”, raportul OECD enumeră pe cele incluse în această categorie de către 
majoritatea oamenilor (privitul la TV, practicarea sau vizionarea activităţilor sportive, 
cititul, vizionarea de filme etc.); ca stare de spirit, timpul liber presupune angajarea 
în activităţi plăcute sau distractive.  

Alţi autori accentuează mai ales această a treia dimensiune: „Timpul liber 
înseamnă, poate, întreaga activitate ludică cu care îl umplem, dar, înainte de astea, 
înseamnă libertatea de a-ţi pierde timpul, de a-l omorî dacă e nevoie, de a-l cheltui 
în pură pierdere” (Baudrillard, 2008: 198). 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii atrage atenţia tocmai asupra relativităţii 
oricărei definiţii a timpului liber, relativitate determinată de valorile fiecărui individ: 
„O zi obişnuită se împarte între serviciu (unde este cazul), treburi gospodăreşti – 
inclusiv obligaţiile familiale şi timpul dedicat propriilor interese. Este dificil 
să trasăm o graniţă clară între aceste capitole: unele persoane îşi definesc viaţa prin 
prisma carierei, fiind foarte probabil ca mare parte din preocupările în afara orelor 
de serviciu să vizeze dezvoltarea în acest plan; unele persoane valorizează foarte 
mult familia şi ar face orice pentru a‐şi petrece mai mult timp cu rudele şi copii; 
alte persoane au anumite pasiuni fiind pregătiţi să şi le satisfacă cu prioritate, 
lăsând în plan secundar alte roluri sociale” (Mărginean şi Precupeţu, 2011: 68).  

Conform literaturii de specialitate, pot fi atribuite timpului liber trei funcţii 
principale (Aluaş şi Drăgan, 1971): odihna (destinderea) – care eliberează de oboseală, 
divertismentul – care eliberează de plictiseală şi dezvoltarea personalităţii – care 
eliberează de automatismele gândirii şi acţiunii cotidiene, folosite în special în muncă. 

Odihna semnifică o oportunitate cu scopul restaurării puterilor indispensabile, 
a abilităţilor fizice şi psihice (Albert, 1970). Odihna deţine în sens restrâns atribuţia 
de a îmbunătăţi starea fizică a unui individ, de a elimina senzaţia de osteneală, de 
trudă dobândită în urma unor sarcini profesionale sau a altor activităţi întreprinse în 
cadrul realităţii cotidiene (Oprescu, 1981). Pentru conservarea unui sistem fiziologic 
în parametrii normalităţii, este necesar ca în contextul timpului liber, indivizii să 
acorde o atenţie sporită relaţiei odihnă – sănătate.  

Francisc Albert evidenţiază ca funcţie a timpului liber şi funcţia frumosului şi 
a recreaţiei, mai precis divertismentul. Funcţia estetico-distractivă a timpului liber 
are menirea de a înlătura plictiseala fie prin intermediul vieţii cultural-artistice – 
cinematografe, spectacole de teatru, operă, lectură, concerte, fie prin apelul la recreaţie – 
călătorii, excursii, drumeţii în aer liber. În cadrul funcţiei estetico-recreative, o activitate 
de mare valoare formativă este lectura (Albert, 1970). 

Aşadar, timpul liber nu mai reprezintă doar o simplă prelungire a orelor 
petrecute la locul de muncă, ci are un rol esenţial în dezvoltarea personalităţii unui 
individ (Oprescu, 1981), prin ,,consum intelectual (frecventarea teatrelor, muzeelor, 
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concertelor, lectură, educaţie), consum recreaţional (vacanţe, weekend-uri), obiceiuri 
familiale relaţii interpersonale în afara familiei” (Zamfir şi Rebedeu, 1989: 36), 
îndeplinind astfel numeroase funcţii care permit unei persoane să deţină o stare 
fizică şi de spirit armonioasă. 

Unii autori sunt de părere că principalii factori care ne influenţează alegerile 
în ceea ce priveşte modalitatea de petrecere a timpului liber sunt resursele materiale, 
aspectul economic fiind cel care dictează utilizarea timpului liber şi durata destinată 
acestuia (Albert, 1970); ,,sumele de bani de care dispun şi pe care le cheltuie” (Luca, 
2013: 205) oamenii afectează modurile de petrecere a timpului liber.  

În consecinţă, activitatea profesională este un prim factor de luat în calcul, 
deoarece statutul financiar este determinat în primul rând de aceasta, de aceea 
numărul zilelor, dar şi numărul orelor petrecute la serviciu, trebuie luate în calcul 
(Robinson şi Kestnbaum, 1999). Astfel, şi alegerea profesiei are impact asupra 
modalităţilor de petrecere şi a cantităţii timpului liber: o persoană pasionată de 
profesia sa va fi tentată să îşi petreacă o perioadă mai îndelungată la locul de muncă 
pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor organizaţionale, iar timpul liber se va situa 
pe un loc secund; desigur, şi mobilitatea profesională va influenţa cantitatea de 
timp liber rămasă. 

Şi gradul de instruire ocupă un loc central în modelarea formelor de desfăşurare 
a timpului liber: persoanele cu studii medii deţin o pondere mult mai ridicată de 
satisfacţie, de mulţumire cu privire la modul de utilizare a timpului liber, pe când 
persoanele cu studii superioare exprimă o satisfacţie mai scăzută; acest lucru poate 
fi explicat prin faptul că timpul liber îndeplineşte funcţiile de relaxare, dar şi de 
autorealizare în planul carierei (Zamfir şi Rebedeu, 1989). Şi statutul afectează 
modalităţile de petrecere a timpului liber: persoanele cu un status superior vor 
adopta un consum cultural care ,,poate fi definit prin activităţi aparţinând culturii 
înalte: mersul la teatru, la muzee, concerte, expoziţii de artă, dar şi activităţi cu 
implicare artistică (pasiune pentru pictură, sculptură, dansuri sau artă fotografică)” 
(Mitulescu, 2008: 94). 

Ciclurile din viaţa unui individ au un impact major asupra desfăşurării timpului 
liber: evenimentele semnificative precum căsătoria, naşterea copiilor generează stiluri 
diverse de viaţă. S-a sesizat că oficializarea relaţiei unui cuplu şi apariţia copiilor 
afectează practicarea unui sport şi recurgerea la călătorii în timpul liber. Cu toate 
acestea, când copiii se maturizează se poate reivi ocazia de a practica aceste 
activităţi (Zamfir şi Rebedeu, 1989). ,,Tranziţia spre noul statut de părinte impune 
constrângeri considerabile în ceea ce priveşte timpul liber, în special al mamelor” 
(Becker şi Lois, 2013: 663).  

Vârsta afectează şi ea formele de petrecere a timpului liber, astfel tinerii sunt 
cei care optează cel mai frecvent pentru o călătorie în afara ţării (Mitulescu, 2008). 

Conform distribuţiei pe genuri, există diferenţe semnificative în privinţa 
diferitelor activităţi: bărbaţii deţin obiceiul de a-şi desfăşura timpul liber în incinta 
locuinţei, în vreme ce femeile preferă spaţiile outdoor, explicaţia fiind şi faptul că 
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bărbaţii petrec mai multe ore la serviciu în comparaţie cu femeile, iar femeile se 
ocupă în incinta locuinţei de treburile gospodăreşti şi de îngrijirea copiilor şi a altor 
dependenţi. Instituţiile pe care le implică lectura (biblioteci, librării), dar şi alte 
spaţii ce aparţin culturii înalte (muzeele, sălile de teatru, operă) sunt vizitate în 
mare parte de femei, pe când bărbaţii preferă activităţile de bricolaj, de realizare a 
unor reparaţii în jurul locuinţei, cu toate că acest trend hand-made a fost îmbrăţişat 
în ultima perioadă şi de femei (Luca, 2013).  

Un alt factor care afectează cantitatea şi modul de ocupare a timpului liber 
este şi mediul de rezidenţă – deşi doar o mică parte dintre ei, tinerii de la sate aleg 
să practice dansurile populare în timpul liber şi să se îngrijească de treburile 
gospodăreşti, în timp ce tinerii din marile oraşe ale ţării preferă spaţiile publice 
(cafenelele, pub-urile, restaurantele, barurile, fast-food-urile) pentru a socializa 
(Luca, 2013), bucurându-se de o mult mai mare varietate de modalităţi de desfăşurare 
a timpului liber. Activităţile de loisir, consumul cultural şi nivelul de educaţie sunt 
trei elemente generate în principal, de mediul de provenienţă; posibilităţile sunt 
mult mai reduse în mediul rural (Vasile, 2010), pe când probabilitatea de a avea la 
dispoziţie o paletă mult mai extinsă de forme de utilizare a timpului liber este mult 
mai mare la oraşe.  

Astfel, putem conchide că ,,structura timpului liber este influenţată de caracteristici 
sociodemografice (sex, vârstă, stare civilă), nivel de instruire, grad de cultură, ocupaţie, 
nivelul veniturilor, condiţii de locuit şi de transport, condiţii culturale (tradiţii, 
obiceiuri), factori subiectivi (aptitudinile, dorinţele, năzuinţele individului, accepţia 
pe care o dă fiecare timpului liber, gradul de angajare la viaţa socială şi politică)” 
(Angelescu şi Jula, 1997: 219). 

CONTEXTUL SOCIOECONOMIC AL PETRECERII TIMPULUI LIBER  
ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ 

În perioada comunistă, în ţara noastră cetăţenii care la momentul respectiv 
obţinuseră o nouă reşedinţă în zonele urbane erau în realitate cei care plecaseră de 
la munca agricolă şi de la activităţile meşteşugăreşti specifice mediului rural din 
care proveneau. Aceşti indivizi au fost nevoiţi să se acomodeze la un nou stil de 
viaţă, la un nou program de muncă într-un interval prestabilit, desprinzându-se de 
constrângerile normelor, obiceiurilor, tradiţiilor caracteristice vieţii rurale. Consecutiv 
unei durate de comportament achizitiv în vederea înfăptuirii noii gospodării situată 
în marile oraşe, indivizii descoperă hedonismul ascuns în petrecerea timpului liber. 
Comportamentul achizitiv de bunuri şi servicii care să le satisfacă noilor orăşeni 
nevoile şi dorinţele a fost cel care a caracterizat tranziţia de la mediul rural 
tradiţional la cel urban.  

Conştientizarea prezenţei timpului liber în viaţa cotidiană a indivizilor a venit 
aproape de la sine ca o consecinţă a constrângerilor de ordin profesional, 6 zile pe 
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săptămână era imperios ca salariaţii să se prezinte la locul de muncă, precum şi ca 
o repercusiune directă a actualei modalităţi de locuire într-o continuă expansiune în 
mediul urban, şi anume apartamentul dintr-o clădire de blocuri, care limitează aria 
ocupaţiilor extraprofesionale. Comparativ cu zonele rurale în care timpul liber se 
desfăşura predilect în zilele de duminică şi în alte sărbători de importanţă religioasă, 
în zona urbană timpul liber era localizat în cadrul duratei rămase consecutiv înfăptuirii 
obligaţiilor profesionale, duminica şi alte sărbători oficiale profane.  

În marile oraşe, vieţuind împreună la serviciu sau în blocurile de locuinţă, 
sunt copiate comportamentele de timp liber, noul cetăţean urban provenit din 
regiunile rurale elaborează forme inovative de petrecere a timpului liber: în cadrul 
locuinţei: ascultarea radioului sau a muzicii (,,pe rafturi, alături de discuri care 
conţin numai muzică permisă, găsesc colecţii de valsuri şi tangouri celebre, 
romanţe, discuri cu muzică uşoară şi populară românească, muzică clasică, şi foarte 
rar, câte un disc de muzică folk, pop-rockul românesc se prezintă mai degrabă 
discret” – Pârvulescu, 2015: 67), vizionarea programelor de televiziune şi a unui 
minifilmuleţ despre realizările conducătorului din perioada comunistă alături de 
călătoriile întreprinse de acesta pe întreg continentul (Pârvulescu, 2015), întâlniri şi 
petreceri cu membri ai familiei şi prieteni, organizarea majoratelor, a zilelor de 
naştere, lecturarea ziarelor, dar şi activităţi în afara locuinţei: vizionarea spectacolelor 
de teatru, a concertelor de la Ateneu, vizitarea barurilor şi a restaurantelor, vizionarea 
filmelor la cinematograf, plimbările în parcuri, pe bulevarde, patinajul. Încep să 
prindă contur zonele de agrement, staţiunile turistice româneşti încep să se bucure 
de un număr ridicat de vizitatori. Femeile se ocupă de treburile casnice, îngrijirea 
copiilor, la care sunt cumulate şi orele petrecute la locul de muncă: în perioada 
aferentă regimului comunist ,,bărbaţii dispun de un timp liber semnificativ mai 
mare decât femeile” (Roman, 2006: 67). 

Unii autori realizează o divizare a populaţiei din timpul regimului comunist în: 
muncitori, funcţionari şi intelectuali. Pentru fiecare categorie descrisă sunt enumerate 
principalele modalităţi de petrecere a timpului liber specifice perioadei respective: 
muncitorii îşi petrec timpul liber ,,cu activităţi gospodăreşti (în proporţie de 61% 
din timp). Privesc la televizor – unde preferă să vadă mai ales filme artistice 
poliţiste în serial şi ascultă muzică uşoară. În rest, citesc reviste, şi eventual, romane 
de dragoste” (Miron, 1996: 26). Putem remarca faptul că în cazul acestui segment 
este preferată funcţia estetico-recreativă a timpului liber.  

În cazul funcţionarilor ,,cea mai importantă sursă de informaţie asupra produselor 
este vizita prin magazine, compararea preţurilor şi discuţiile cu prietenii – practici 
mari consumatoare de timp. Cea mai mare parte (40%) se arată sociabili şi preferă 
să meargă la petreceri decât să stea acasă. Le plac petrecerile în care pot găsi 
parteneri de conversaţie (57%). Citesc şi privesc la televizor tot atât de mult timp 
ca şi muncitorii. Ziarele pe care le citesc sunt predominant de informaţie generală. 
În timpul liber ei desfăşoară diverse activităţi pentru un venit suplimentar şi fac sport 
(10–15%). Preferă să privească filme la video în loc să urmărească emisiuni TV 
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prin satelit, filmele înregistrate pe casete fiind deja traduse şi implicând un efort de 
decodificare mai uşor decât emisiunile TV (străine) recepţionate prin satelit. Ascultă 
cel mai mult muzică uşoară, pentru că, timpul liber, spun ei trebuie să arate, în 
general cât mai vesel şi fără griji” (Miron, 1996: 28). Se poate observa o predilecţie 
pentru funcţia estetico-recreativă şi cea estetico-distractivă a timpului liber.  

În ceea ce priveşte categoria intelectualilor, ,,jumătate dintre respondenţi se 
declară în favoarea relaţiilor cu oameni influenţi şi le place să organizeze petreceri. 
Preferă să meargă în vizite la prieteni (44%) şi mai puţin să meargă la cinematograf 
sau la teatru (13–17%). A petrece bine undeva înseamnă pentru ei să fie invitaţi la 
masă (87%). În ceea ce priveşte timpul liber, îşi planifică de obicei activităţile pe a 
doua zi (68%) şi, pe cât posibil, nu fac acţiuni neprogramate. Folosesc timpul liber 
relativ echilibrat: fac gospodărie (68%), urmăresc emisiuni TV (44%), dar şi 
muncesc destul de mult pentru un venit suplimentar (32%) şi citesc (48%). Ei 
urmăresc frecvent emisiunile tipic moderne, cum sunt emisiunile informative lungi, 
vizionează filmele de lungime normală şi practică întâlnirile sociale la domiciliu” 
(Miron, 1996: 37–38). 

De asemenea, în timpul regimului comunist deplasările în exteriorul zonei de 
reşedinţă aveau ca destinaţie staţiunile turistice, acestea fiind destinaţiile tipice 
favorite; excursiile la mare sau la munte nu mai erau ieşite din tipare, ci o vacanţă 
într-o destinaţie precum Delta Dunării reprezenta un element de noutate, se adresa 
celor care erau pregătiţi să îşi petreacă timpul liber într-un mediu propice 
sălbăticiei (Pârvulescu, 2015). 

MODALITĂŢI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER ÎN PERIOADA 
CONTEMPORANĂ – ANALIZĂ SECUNDARĂ DE DATE STATISTICE 

Reorganizările societăţii româneşti la nivelul valorilor, tradiţiilor, obiceiurilor, 
a culturii în sens larg şi a stilului de viaţă, în circumstanţele reformării sociale 
petrecută după revoluţia din decembrie 1989, a afectat segmente diverse din cadrul 
populaţiei. Oamenii au fost surprinşi de noi scenarii, atribuţii pe care trebuie să le 
joace într-o economie de piaţă (Luca, 2013).  

Factorii care au favorizat dezvoltarea conceptului de timp liber după anul 1989 
sunt reprezentaţi de: scăderea săptămânii de lucru la 5 zile lucrătoare, deosebirea 
între nivelurile de instrucţie ale indivizilor, varietatea ofertelor şi serviciilor dedicate 
timpului liber, oportunitatea de a îşi petrece vacanţele în străinătate, resuscitarea 
religiei. Cu toate acestea au existat şi factori negativi care au restrâns diferite forme 
de desfăşurare a timpului liber: problemele economice de după prăbuşirea regimului 
comunist, rata crescută a şomajului, neimplicarea statului în evoluţia timpului liber, 
tulburările prezente în rândul populaţiei după revoluţia din 1989, sentimentele de 
nesiguranţă, teamă resimţite de cetăţenii ţării.  

Mircea Comşa (2006) a clasificat populaţia de naţionalitate română în  
12 tipologii: optimiştii săraci (7%), optimiştii bogaţi (5%), integraţii pesimişti (18%), 
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integraţii optimişti (18%), pensionarele sărace (15%), bogaţii moderni (7%), integraţii 
tradiţionali (3%), integraţii comuni (5%), pesimiştii bogaţi (7%), superpesimistele 
sărace (4%), superpesimiştii (7%), pensionarele bolnave (9%). Acest studiu a relevat 
faptul că întreaga populaţie citeşte ziare mai puţin (31% deloc), ascultă radio (67%), 
citeşte cărţi mai puţin (48% deloc). Aproape toţi indivizii merg rar la teatru, cinema, 
spectacole, operă, operetă, muzică clasică, discotecă, nu fac sport, nu merg la bar/ 
restaurant (34%). 20% din populaţie şi-au petrecut în ultimul an o perioadă de timp 
(vacanţă) într-o altă localitate din România (indiferent dacă la prieteni, rude, la munte, 
mare sau o altă staţiune). Iar 3% din eşantion îşi petrec concediul în afara ţării. 

Conform unui studiu realizat de Daedalus Consulting (2007), 76,6% din populaţia 
României prefera să asculte muzică în timpul liber din weekend, deoarece această 
activitate poate fi combinată cu o alta, 70,4 % dintre români se uitau la televizor 
mai mult de 3 ore în zilele de weekend, 67,3% dintre indivizi preferau să facă 
cumpărăturile în weekend, 27,1% dintre persoanele din mediul urban preferau să 
meargă la slujbele de duminică; 52,7% dintre români aveau o nevoie acută de 
socializare, aşa că îşi petreceau timpul liber din zilele de sâmbătă sau duminică în 
compania prietenilor sau îşi vizitau rudele.  

Pentru anul 2010, datele arată că populaţia României a oferit o atenţie sporită 
petrecerii timpului liber în cadrul familiei, grupul primar reprezentând cel mai 
important grup de sprijin pentru individ. Astfel, ,,relaţiile din familie constituie o 
dimensiune a vieţii personale pe care vasta majoritate a populaţiei o evaluează în 
mod pozitiv” (Mărginean şi Precupeţu, 2010: 127). Aşadar, cetăţenii români preferau 
să îşi petreacă timpul liber purtând discuţii cu ceilalţi membri ai familiei sau 
vizitându-şi rudele în zilele de weekend. 

În ultimii ani, studii asupra petrecerii timpului liber de către tineri au fost 
elaborate de compania D&D Research (2008), în colaborare cu agenţia de publicitate 
Leo Burnett, denumite Leo Youth I şi II. Studiul a identificat cinci categorii diferite 
de public: tânărul de modă veche (29,7% dintre tineri), ambiţiosul calculat (19,2%), 
pesimistul confuz (17,2%), oportunistul (15,2%) şi rebelul de cartier (17,9%). Datele 
rezultate sunt reprezentative pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani 
din oraşele mari din ţară, de peste 100 000 locuitori. Tânărul de modă veche este 
un tradiţionalist incurabil, cumpătat în legătură cu toate aspectele vieţii sale, nu 
cheltuieşte pe distracţie, pune mare preţ pe timpul petrecut la muncă şi nu este 
interesat de funcţia estetico-recreativă a timpului liber, marea majoritate a acestui 
segment este de genul feminin. Ambiţiosul calculat se străduieşte din răsputeri să 
îşi îndeplinească obiectivele, iar libertatea sa economică este rezultatul timpului 
neîntrerupt petrecut la locul de muncă şi a absenţei timpului liber, a abandonat 
distracţia şi viaţa personală în avantajul locului de muncă. Pesimistul confuz denotă 
o atitudine pesimistă faţă de societate, sistemul de educaţie, viitor, nu are încredere 
în forţele proprii, fiind şi motivul pentru care nu ştie pentru ce carieră să opteze şi 
îşi duce existenţa din veniturile părinţilor; timpul liber şi-l dedică pasiunilor lui, 
cumpărăturilor şi prietenilor, stă mult pe Internet, mai ales nopţile pe messenger, 
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şi simte nevoia să fie mereu la curent cu ceea ce se întâmplă. Oportunistul este tânărul 
care nu ştie în ce direcţie se îndreaptă viaţa lui profesională, îşi desfăşoară timpul liber 
cu prietenii, se distrează, se preocupă îndeseobi de noile gadget-uri şi de tehnologie 
în general, se întreţine cu ajutorul veniturilor părinţilor, bani pe care îi cheltuieşte 
pe distracţie şi pe aspectul vestimentar. Rebelul de cartier este tânărul care nu doreşte 
să se supună regulilor şi normelor societăţii, nu are un loc de muncă, în timpul liber 
ascultă muzică, în special hip hop, membrii categoriei sunt predominant de gen 
masculin şi au sub 20 de ani (D&D Research, Leo Burnett, 2008). 

Un alt studiu realizat pentru a identifica modalităţile preferate de petrecere a 
timpului liber de către tinerii români, în anul 2008, constata că dacă părinţii lor 
aveau o predilecţie pentru presa scrisă, cărţile pe care le puteau împrumuta de la 
bibliotecă, tinerii respondenţi preferă comunicarea virtuală, să îşi petreacă timpul 
liber cu ajutorul Internetului, a diferitelor site-uri, publicaţii online, blog-uri. Doresc 
să îşi petreacă timpul liber în afara locuinţei, astfel că spaţiile publice, cele situate 
în afara locuinţei, sunt locuri predilecte ieşirilor cu prietenii pentru a se distra,  
a comunica, a socializa, a interrelaţiona şi, totodată, a se preocupa de componenta 
cognitivă, de învăţare (Mitulescu, 2008). Tinerii ,,vor asculta muzica care este la 
modă în Occident sau în SUA, vor viziona filme străine, cu predilecţie cele americane, 
vor mânca în restaurante de tip fast-food” (Mitulesc, 2008: 38). 

Conform unei alte cercetări întreprinse în 2008 pe un eşantion de persoane cu 
vârste cuprinse între 15 şi 35 de ani, numărul tinerilor care optează să îşi petreacă 
timpul liber în faţa ecranelor TV a crescut semnificativ ajungând la 80%. 33% 
dintre tineri nu fac sport, 24% practică sportul de 2–3 ori pe săptămână şi alţi 13% 
fac sport zilnic. 60% dintre tineri îşi petrec timpul liber acompaniaţi de prieteni. De 
2–3 ori pe lună tinerii merg în cluburi şi baruri (33%, respectiv 40%). Aproximativ 
jumătate dintre tineri au obiceiul de a merge în excursii şi concerte de muzică 
modernă de 2–3 ori pe an. Circa 70% din acest segment nu frecventează sălile 
de teatru şi cinema. Aproximativ o treime utilizează zilnic Internetul ca sursă de 
comunicare şi informare (Plăeşu şi alţii, 2008). 

Potrivit unui studiu recent, realizat în 2016, tinerii din generaţia Y sunt motivaţi 
de un echilibru între muncă şi viaţa privată, doresc să aibă timp liber pentru a îl 
investi în hobby-uri, vor să muncească în medii de lucru în care atmosfera să fie 
una armonioasă, relaxantă; sunt interconectaţi prin intermediul reţelelor sociale, cu 
ajutorul cărora comunică cu prietenii. De asemenea, nevoia de socializare este 
acută, fapt pentru care în timpul liber îi întâlnim frecvent în compania prietenilor 
sau a colegilor de serviciu, cu care au legat prietenii sau au descoperit că se bucură 
de hobby-uri comune (SNSPA, 2016). 

În urma trecerii în revistă a acestor cercetări, putem remarca faptul că tinerii 
preferă modalităţile pasive de petrecere a timpului liber: vizionarea emisiunilor TV, 
ascultarea radio-ului şi a muzicii, navigarea pe Internet, în defavoarea exerciţiilor 
fizice şi a consumului cultural – mersul la teatru, operă, cinematograf.  

Potrivit Barometrului de Consum Cultural 2008, românii nu erau adepţii unui 
consum intelectual, aceştia nu frecventau sălile de teatru, muzee, operă, cinematograf. 
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În decursul anului 2008, ,,65% dintre respondenţi spun că nu vizitează niciodată 
frecvent muzee şi expoziţii”, iar ,,79% nu obişnuiesc să meargă la cinematograf” 
(CCCDC, 2008: 109). Cele mai populare activităţi de petrecere a timpului liber erau 
cele de îngrijire corporală, de mers la discotecă/club şi mall. Cei mai mulţi (39%) 
participau de câteva ori pe lună la una dintre aceste activităţi, iar 21% mergeau 
maxim o dată pe lună la una dintre activităţile enumerate anterior (CCCDC, 2008).  

Populaţia României cu vârsta de peste 18 ani îşi desfăşoară timpul liber 
relativ pasiv, se implică rar în practicarea unui sport, aspect menţionat şi în cel mai 
recent Barometru de Consum Cultural 2015, în care Institutul Naţional pentru 
Cercetare şi Formare Culturală a constatat că în anterioarele 12 luni, 72% din 
respondenţi nu au practicat niciun sport de întreţinere şi 64% nu au participat la 
nicio competiţie sportivă; fac însă ceva mai des plimbări în parcuri şi excursii în 
afara localităţii. Din punct de vedere al consumului cultural, 89% nu au fost la 
nicio operă/operetă, 65% la nicio piesă de teatru, 61% la niciun film la cinema în 
ultimele 12 luni (INCFC, 2016).  

În perioada septembrie 2011–septembrie 2012, Institutul Naţional de Statistică 
a întreprins o cercetare din care a rezultat că în cursul săptămânii populaţia de 10 ani 
şi peste are mai puţin timp liber în zilele lucrătoare, cu 2:11 ore faţă de zilele de 
odihnă (circa 4 ore faţă de 6 ore în zilele de odihnă). ,,Comparativ cu bărbaţii, 
femeile au mai puţin timp liber zilnic, atât în zilele de odihnă, cât şi în zilele 
lucrătoare (3:40 ore faţă de 4:23 ore în zilele lucrătoare, respectiv 5:41 ore faţă de 
6:46 ore în zilele de odihnă)” (INS, 2013: 1). Tinerii de 15–24 de ani studiază 
zilnic 2:58 ore, mai puţin faţă de copiii de 10–14 ani, care alocă studiului în medie 
zilnic 5:06 ore. Salariaţii lucrează zilnic în cursul săptămânii în medie 7:44 ore, 
faţă de patroni care lucrează ceva mai mult – 8:01 ore zilnic (INS, 2013). 

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă 
(Eurofound) arată, conform cercetărilor sale realizate permanent în ţările europene, 
că românii petrec 22 de ore pe săptămână (20 de ore bărbaţii şi 24 de ore femeile) 
îngrijind copiii, foarte aproape de media europeană de 23 de ore, 15 ore pe săptămână 
(14 ore bărbaţii şi 15 ore femeile) gătind sau făcând curăţenie, mai mult decât media 
europeană de 11 ore, şi 11 ore pe săptămână (9 ore bărbaţii şi 12 ore femeile), îngrijind 
persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi, mai mult decât media europeană de 8 ore; 
constatăm, în continuare, că aceste responsabilităţi revin la noi preponderent femeilor. 
Efectul acestor responsabilităţi casnice face ca 16% dintre angajaţii români (faţă de 
14% dintre europeni în ansamblu) să declare că le este dificil să se concentreze la 
serviciu din cauza prea multor responsabilităţi familiale; pe de altă parte, şi timpul 
petrecut la locul de muncă este considerat de români prea lung, 38% din ei (faţă de 
30% în UE-27) declarând că le este dificil să îşi îndeplinească responsabilităţile 
familiale din cauza cantităţii prea mari de timp petrecut la locul de muncă (Eurofound, 
2012). Datele din Sixth European Working Conditions Survey confirmă, 35% din 
angajaţii de la noi lucrează peste 40 de ore pe săptămână (faţă de 23% în UE per 
ansamblu), 50% între 35–40 ore/săptămână (48% în UE) , iar 15% sub 35 de ore 
(23% în UE) (Eurofound, 2016). 
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CONSUMUL DE TIMP LIBER ÎN CAZUL TINERILOR BUCUREŞTENI  
DIN TREI CATEGORII SOCIODEMOGRAFICE 

Metodologia cercetării 
Cercetările calitative nu se fundamentează pe obţinerea unor cifre, a unor 

procentaje, ele au ca principal scop obţinerea unor descrieri, relatarea unor detalii 
cu privire la un eveniment sau la o situaţie socială particulară (Şandor, 2013). Ele 
garantează obţinerea unor descrieri complexe, amănunţite din partea respondenţilor, 
sondează o problemă şi îi oferă cercetătorului posibilitatea de a analiza situaţia prin 
prisma descrierilor realizate de subiecţii supuşi cercetării. Acestea se fundamentează 
pe investingarea constrângerilor cotidiene (Chelcea, 2001). Cercetătorul este implicat 
în desfăşurarea cercetării calitative, analizele sunt tematice şi decurg din opiniile 
participanţilor vizavi de o situaţie problematică. Numărul subiecţilor este redus, 
deoarece prin descrierile ample oferite de indivizi prin intermediul unor procese 
interactive între cercetător şi respondenţi se poate ajunge la saturaţie.  

Una dintre tehnicile specifice cercetării calitative este reprezentată de interviu, 
ca „tehnică de obţinere, prin întrebări şi răspunsuri, a informaţiilor verbale de la 
indivizi şi grupuri umane în vederea verificării ipotezelor sau pentru descrierea 
ştiinţifică a fenomenelor socioumane” (Chelcea, 2004: 150). Lucrarea de faţă va 
utiliza ca tehnică de cercetare interviul semistructurat, cu întrebări prestabilite, în 
care intervievatorul îi prezintă tema respondentului, apoi conduce interviul în aşa 
manieră încât să descopere informaţiile care îl interesează. Astfel, acesta se poate 
abate de la întrebările predefinite şi le poate înlocui cu altele pe parcurs, încât să 
primească răspunsuri relevante (Agabrian, 2004). 

Obiectivul general al prezentei lucrări este reprezentat de identificarea modalităţilor 
de petrecere a timpului liber de către tinerii din mediul urban, grupaţi în trei categorii 
sociodemografice: celibatari, tinerii care au un partener (căsătoriţi sau aflaţi într-o 
uniune consensuală), fără să aibă copii şi tinerii căsătoriţi care au copii. Cercetarea 
calitativă pe care am întreprins-o va avea două părţi complementare: una bazată pe 
interviurile realizate printr-un ghid de interviu semistructurat aplicat pe un lot de  
45 de tineri bucureşteni cu vârste cuprinse între 25 şi 35 de ani (15 tineri necăsătoriţi; 
15 tineri care au un partener, fie că sunt căsătoriţi, fie că se află într-o uniune 
consensuală, dar fără copii şi 15 tineri căsătoriţi care au copii); şi a doua bazată tot 
pe un ghid de interviu semistructurat aplicat reprezentanţilor unor instituţii ce oferă 
servicii de petrecere a timpului liber (R1 – reprezentant Serviciul de Informare, 
Arhivare al unui parc bucureştean; R2 – sociolog al unui muzeu bucureştean; R3 – 
coordonator promovare al unui teatru liric bucureştean, R4 – manager al unei 
cafenele din Bucureşti; R5 – marketing specialist al unui lanţ de librării din Bucureşti, 
R6 – PR specialist al unui teatru dramatic bucureştean; R7 – responsabil cu PR-ul 
unui cinematograf bucureştean în aer liber.  

Am realizat două cercetări pentru a compara răspunsurile celor două categorii 
de subiecţi, respectiv ale celor trei categorii de tineri pe de o parte (ale căror iniţiale 



 CRISTINA LEOVARIDIS, ROXANA ANTIMIU 12 294 

sunt fictive) şi ale reprezentanţilor instituţiilor ce oferă servicii de petrecere a 
timpului liber (notaţi cu R1, …Rn), pe de altă parte. Fiecare interviu a durat în 
medie 45–50 de minute, fiind realizate în iulie 2016. Lotul de subiecţi a fost 
alcătuit prin metoda bulgărelui de zăpadă. 

Obiectivele specifice ale prezentei cercetări constau în: identificarea tipurilor 
de activităţi preferate în timpul liber, comparativ pe cele trei categorii de tineri din 
mediul urban (celibatari, care au un partener – căsătoriţi sau aflaţi într-o uniune 
consensuală şi căsătoriţi care au copii); identificarea factorilor care influenţează 
cantitatea de timp liber a acestora; identificarea sumei de bani pe care o investesc 
în diferitele modalităţi de petrecere a timpului liber şi intervalele de timp liber din 
cadrul unei săptămâni; identificarea persoanelor cu care aceştia îşi petrec cea mai 
mare parte a timpului liber. 

Analiza datelor obţinute prin interviuri realizate cu tineri bucureşteni 
În ceea ce priveşte tinerii celibatari din mediul urban, toţi cei 15 subiecţi 

intervievaţi au răspuns la întrebarea ,,consideraţi că vă bucuraţi de suficient timp 
liber?” în unanimitate „Nu”. Motivul principal îl reprezintă orarul încărcat, programul 
solicitant de la job: ,,când vrei să îţi clădeşti o carieră nu prea mai ai timp personal, 
în principiu timpul liber este foarte limitat şi construit în funcţie de orele petrecute 
la birou” (C. C., 26 de ani, celibatar); ,,nu cred că mă bucur suficient, mai ales în 
perioadele cu multe proiecte. Am un job care îmi solicită mult timp, cam 5 luni pe 
an, lucrez la o companie cu profil de recrutare şi nu am timpul liber pe care mi l-aş 
dori. Aici mă refer, în special, la zilele din timpul săptămânii şi unele din weekend 
în care trebuie să fiu prezentă la birou” (D. G., 26 de ani, celibatară); ,,nu consider 
că dispun de suficient timp liber din cauza programului de lucru fix de la ora 9:00 
până la 17:30, cu toate acestea, consider că trebuie să existe un echilibru între cele 
două: muncă şi timp liber. Dacă eşti workaholic (dependent de muncă) renunţi fără 
să vrei la multe plăceri din viaţă şi atunci aproape că devii un robot.” (I. Ş., 25 de 
ani, celibatară); ,,nu chiar, m-aş bucura să am mai mult timp liber, dar, din păcate, 
jobul nu îmi permite, lucrez într-o agenţie de publicitate şi programul este încărcat 
din cauza portofoliul mare de clienţi” (L. B., 29 de ani, celibatară); ,,nu prea, prea 
puţin spre deloc, motivul este serviciul de 8 ore pe zi plus drumul dus–întors, 
facultatea, deoarece frecventez cursurile de master care durează foarte mult timp” 
(O. N., 29 de ani, celibatară). Şi tinerii căsătoriţi sau aflaţi într-o uniune consensuală 
au declarat că la momentul actual nu se bucură de suficient timp liber, deoarece cariera 
reprezintă un inconvenient când se aduce în discuţie timpul liber: ,,momentan nu 
consider că mă bucur de suficient timp liber fiind că jobul îmi ocupă marea majoritate a 
timpului liber” (A. N., 26 de ani, masculin, într-o uniune consensuală); ,,momentan 
nu dispun de cantitatea de timp liber dorită, însă programul de timp liber este 
structurat adecvat mărimii sale, important este ca şi acel mic spaţiu să îl putem 
fructifica în mod cât mai personal, original şi să ne poate stimula ulterior pentru 
atingerea obiectivelor proprii” (C. C., 35 de ani, căsătorită). În rândul tinerilor 
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căsătoriţi cu copii există şi persoane care pot menţiona că se bucură de oarecare 
timp liber, deoarece se află în concediul postnatal de creştere şi îngrijire a copilului, 
care, cel puţin pentru o perioadă de timp determinată, le-a eliberat de stresul din 
mediul organizaţional; la polul opus, se află persoanele care nu dispun de suficient 
timp liber, deoarece cariera reprezintă un segment important din existenţa lor, la fel 
şi familia de procreere, în cadrul căreia îngrijirea copilului, dar şi treburile casnice 
ocupă o mare parte din timp: ,,nu pot să spun, eu care am copil până într-un an, nu 
pot să zic că am timp liber, toată ziua sunt cu fetiţa pentru că este mult de lucru cu 
un copil aşa de mic. Este foarte greu de vorbit de timp liber, ţin foarte mult la 
nevoile copilului, la necesităţile ei când îmi organizez timpul” (I. D., 35 de ani, 
căsătorită, un copil); ,,din păcate, nu consider că am destul de mult timp liber cât să 
mă bucur de relaxare. Am un program destul de solicitant la birou” (G. C., 29 de 
ani, căsătorit, un copil); ,,nu prea. Mă ocup de copil şi de activităţi de genul: 
curăţenie, cumpărături, gătit” (I. G., 26 de ani, căsătorită, un copil). 

În ceea ce priveşte întrebarea ,,de cât timp liber dispuneţi în medie în zilele 
lucrătoare? Dar în weekend?”, 10 din cei 15 respondenţi din segmentul tinerilor 
singuri au afirmat că dispun, în medie, de 4–5 ore libere în timpul săptămânii şi de 
tot weekend-ul pe care pot să îl dedice activităţilor de recreere. La polul opus se află 
3 respondenţi care au declarat că în zilele lucrătoare nu pot spune că au timp liber, 
iar weekend-ul este cel pe care îl dedică în mod complet activităţilor de dezvoltare 
personală: ,,în zilele lucrătoare nu prea există timp liber. Muncesc într-o agenţie de 
publicitate, între 8 şi 12 ore pe zi, deci, când ajung acasă nu îmi mai permit să fac 
altceva decât să îmi fac un duş, să mănânc şi să mă odihnesc, adică să adorm în 
următoarele 10 minute după ce m-am aşezat în pat. Singurele zile din săptămână când 
pot vorbi de timp liber sunt sâmbăta şi duminica pe care le am libere în totalitate” 
(L. B., 29 de ani, celibatară); ,,stai să mă gândesc, că nu am calculat niciodată cât 
aş putea să am, în zilele lucrătoare prea puţin spre deloc, muncesc şi sunt studentă 
la un master din cadrul SNSPA, weekend-ul pot spune că îl am liber” (O. N., 29 de 
ani, celibatară). Tinerii căsătoriţi au fost de părere că în timpul zilelor lucrătoare 
dispun de aproximativ 3–4 ore libere, iar în weekend timpul liber este restrâns nu 
de job, ci de îndeplinirea atribuţiilor casnice: ,,în principal nu am mari restricţii 
asupra timpului. Reuşesc de cele mai multe ori să mi-l organizez aşa cum vreau eu. 
Prin urmare, dacă simt nevoia acută de timp liber, îmi pot face. Pot spune că reuşesc 
să îmi aloc 3–4 ore în timpul săptămânii după job şi cursurile la care reuşesc să 
ajung la facultate, şi în weekend cam 7–8 ore după ce ajut la îndatoririle gospodăreşti, 
în principal la cumpărături” (L. V., 30 de ani, căsătorit). Tinerii căsătoriţi care au 
copii au stabilit că se bucură în medie de 2–3 ore libere în timpul săptămânii, după 
ce şi-au îndeplinit responsabilităţile de la birou, după ce îi însoţesc pe cei mici de la 
grădiniţă/şcoală spre casă, şi de aproximativ 8 ore în weekend, după terminarea 
treburilor casnice, a gătitului etc.: ,,în zilele lucrătoare 2 ore, timp liber înseamnă că 
ies cu copiii în parc după ce i-am luat de la grădiniţă. În weekend puţin mai mult, 
după ce terminăm cu treburile prin casă, ne mai jucăm cu fetiţele” (E. D., 35 de ani, 
căsătorită, doi copii).  
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Referitor la întrebarea ,,ce vă place să faceţi în timpul liber din timpul 
săptămânii? Dar în weekend?”, marea majoritatea a subiecţilor singuri au declarat 
că preferă să vizioneze un film, un serial sau un documentar, fie la TV, fie pe 
calculator prin Internet, fie prin achiziţionarea unui DVD sau chiar la cinematograf. 
De asemenea, aceştia acordă timp semnificativ şi lecturii, pun mare accent pe 
dezvoltarea personală şi pe informarea dobândită cu ajutorul cărţilor. O altă modalitate 
predilectă de desfăşurare a timpului liber o reprezintă navigarea pe Internet sau 
utilizarea diverselor reţele sociale (Facebook, Skype) prin intermediul cărora pot intra 
în contact cu prietenii, cu rudele aflate la distanţă. Observăm predominarea funcţiei 
estetico-distractive (conform lui A. Francisc) a timpului liber din zilele lucrătoare, 
în cazul tinerilor necăsătoriţi, divertismentul joacă un rol primordial în înlăturarea 
stării de anosteală, de oboseală: ei aleg să îşi desfăşoare timpul liber în mod pasiv, 
vizionând filme, navigând pe Internet, discutând în mediul virtual; filmele, dar şi 
discuţiile din mediul virtual fiind cele care înlătură starea de oboseală; dar acordă şi 
o atenţie sporită consumului cultural, prin lectură. În weekend, în schimb, activităţile 
sunt de natură activă, indivizii preferă să se recreeze alături de prieteni, rude: preferă 
să iasă în parc, în oraş, să facă drumeţii în aer liber, să îşi viziteze rudele sau 
prietenii, să întreprindă diverse excursii în afara oraşului, să meargă la teatru sau 
concerte. Aşadar, în weekend activităţile favorite sunt cele active, remarcându-se 
un grad mai crescut de frecventare a activităţilor cultural-artistice – cinema, teatru, 
concerte: ,,în timpul săptămânii, de obicei, citesc şi mă documentez pe temele de 
interes pentru mine, stau pe Facebook, discut pe Skype cu persoanele mai depărtate. 
Spre deosebire de zilele săptămânii, în weekend ies cu prietenii pe care nu i-am 
văzut de ceva vreme, îmi fac cumpărăturile de care am nevoie, ocazional merg la 
teatru, am timp să ies în parc sau să plec din oraş, am timp să fac lucruri handmade 
(genţi, bijuterii), mă uit la filme, mai ies la alergat în parc” (D. G., 26 de ani, 
celibatară); ,,diferenţa între timpul liber din weekend şi din timpul săptămânii este 
că în weekend poţi să plănuieşti mai multe lucruri pe care să le faci într-o zi. Astfel, 
nu există neapărat o diferenţă în ceea ce aş face în timpul săptămânii faţă de ceea 
ce aş face în weekend. Totuşi, prefer ca în timpul săptămânii, ceea ce fac să se 
încadreze până la maxim ora 23:00. În timpul săptămânii stau acasă, mă uit la 
filme, citesc. Excepţie e Campionatul corporate de Darts care se desfăşoară în acest 
sezon în zilele de marţi, o dată la două săptămâni. În weekend, începând cu seara 
de vineri, îmi place să ies în oraş, fie la suc, fie la un vin. De cele mai multe ori se 
lasă cu dans până la 2–3 dimineaţa. Aceste ieşiri, însă, sunt rare, în medie o dată pe 
lună. Tot în weekend îmi place să ajung în acele zone din oraş la care ajung mai 
greu pentru că sunt mai departe faţă de locul în care stau. Poate fi vorba de un parc 
(Herăstrău) sau un magazin de decoraţiuni (Ikea) sau un festival de muzică (Sound 
& Vision, Gara Regală Băneasa)” (I. Ş., 25 de ani, celibatară); ,,timp liber în timpul 
săptămânii nu există. În weekend, ies în oraş cu prietenii la o plimbare, în parc, în 
afara Bucureştiului, o mica evadare din aglomeraţia oraşului nu strică. Îmi vizitez 
părinţii sau vreo rudă care stă la curte şi astfel putem sta la iarbă verde, la aer 
curat” (L. B., 29 de ani, celibatară); un singur respondent din cei 15 intervievaţi 
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a menţionat faptul că frecventează lăcaşurile de cult, rata de vizitare a bisericilor 
reducându-se dramatic: ,,când am puţin timp liber îmi place să citesc. În weekend, 
în timpul meu liber obişnuiesc să merg la câteva slujbe, duminica de la 8 până la 12, 
care sunt pentru odihna mea sufletească şi după prânz, la fel, să citesc sau mai ieşim, 
ne mai întâlnim câţiva prieteni la o discuţie, la un film, mai mâncăm ceva împreună 
sau câte o plimbare prin parc, acum că s-a încălzit” (O. N., 29 de ani, celibatară). 

Cât priveşte opinia tinerilor căsătoriţi sau care se regăsesc într-o uniune 
consensuală, aceştia preferă să iasă în oraş cu prietenii, componenta socială 
predominând. Ei recurg în timpul liber şi la vizionarea de filme, la TV, calculator 
sau cinematograf. Funcţia estetico-distractivă prin intermediul recreaţiei, şi anume 
al excursiilor, joacă un rol important în viaţa tinerilor căsătoriţi, care pe perioada 
weekend-ului realizează drumeţii, îşi vizitează rudele sau aleg să viziteze destinaţii 
turistice din interiorul ţării. În cazul acestora putem observa şi o preocupare sporită 
pentru consumul intelectual, în special pentru teatru şi lectură: ,,de cele mai multe 
ori eu şi soţul meu ne întâlnim cu diferiţi prieteni la finalul zilei, mergem la o cafenea, 
restaurant şi povestim ce am mai făcut, ce mai este nou prin domeniul fiecăruia sau 
ce oportunităţi au mai apărut. Eventual putem ajunge şi pe la un film dacă este ceva 
interesant” (A. G., 29 de ani, căsătorită); ,,mergem la teatru, concert, expoziţii de 
artă, lectură, dar de cele mai multe ori mă retrag în lectură pe fondul muzical pe 
care îl solicită mintea şi trupul meu în momentul acela. Weekend-ul este special, în 
general, începând cu sosirea primăverii în fiecare weekend călătorim, ieşim din 
Bucureşti cu maşina personală şi străbatem ţara, în fiecare săptămână altă rută şi alt 
traseu, munte, sate, evenimente culturale din alte oraşe ale ţării, excursii şi escaladări 
montane până toamna târziu, iar iarna mai mergem la munte pentru ski” (O. M., 
33 de ani, căsătorită). Din prisma tinerilor cu copii, activităţile preferate ,,se învârt” 
în jurul lumii copilului, aceştia preferă să facă plimbări în parc, drumeţii în natură, 
să vizioneze filme pentru a se relaxa, iar în weekend întreprind activităţi mai complexe, 
se întâlnesc cu prietenii, realizează excursii în afara capitalei pentru dezvoltarea 
personală a copilului: ,,plimbările în parc, ieşirile în natură, iar în weekend întâlniri 
cu diverse grupuri de prieteni, cu diferite teme, mai ales de dezvoltare personală, 
activităţi pentru cea mică” (S. I., 35 de ani, căsătorită, un copil); ,,ieşim în parc şi în 
weekend vizităm prieteni care au copii cu vârste apropiate” (I. D., 35 de ani, 
căsătorită, un copil); ,,în puţinul timp pe care îl am în timpul săptămânii prefer să 
ies cu fetiţa în parc. În weekend, merg la film cu soţia, uneori o luăm şi pe cea mică. 
Mai rar, poate o dată pe lună, ne vedem cu prietenii de familie” (G. C., 29 de ani, 
căsătorit, un copil). 

În ceea ce priveşte întrebarea ,,care sunt factorii care vă stabilesc cantitatea 
de timp liber pe care v-o petreceţi?”, subiecţii intervievaţi au răspuns cu toţii că 
latura profesională este cea care deţine cel mai mare impact asupra cantităţii de 
timp liber – programul încărcat de la birou, cele 8 ore de lucru, la care se pot 
adăuga orele suplimentare în cazul în care anumite sarcini sunt urgente, şi orele 
destinate transportului până la locul de muncă: ,,lucrez în domeniul bursei de valori 
şi una dintre principalele misiuni ale companiei este de a stabili relaţii pe termen 
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lung între investitori, mai precis clienţi, şi companii. Aşa că sarcinile de la birou, 
noii clienţi pe care trebuie să îi contactez şi să îi conving să apeleze la serviciile 
noastre îmi ocupă cea mai mare parte din timp” (C. C., 26 de ani, celibatar). Pentru 
alţi respondenţi, şi activităţile gospodăreşti (cumpărăturile, curăţenia, gătitul) joacă 
un rol important: ,,jobul, lucrez în medie între 8 şi 12 ore, ceea ce nu îmi permite să 
mai fac şi altceva pe lângă, iar în weekend, chestiunile administrative: fac curat în 
apartament, merg şi fac cumpărăturile pe o săptămână întreagă, având în vedere că 
în timpul săptămânii, fac doar cumpărături minore din cauza timpului restrâns şi a 
oboselii, stresului de peste zi, gătesc” (L. B., 29 de ani, celibatară); ,,factorii care 
îmi influenţează timpul liber sunt volumul de muncă, starea de sănătate care este 
vitală ca să îţi pot continua orice altă activitate şi durata zilei, nu îmi place iarna 
pentru că ziua este foarte scurtă, se întunecă mult mai repede, şi treburile administrative 
din casă” (D. G., 26 de ani, celibatară). Şi sănătatea, menţinerea unui echilibru 
psihologic şi fiziologic reprezintă un criteriu esenţial pentru aderarea la o modalitate 
diversificată de petrecere a timpului liber. Totodată, şi gradul de instruire ocupă un 
loc central în modelarea formelor de desfăşurare a timpului liber, astfel, persoanele 
cu studii medii deţin o pondere mult mai ridicată de satisfacţie, de mulţumire cu 
privire la modul de utilizare a timpului liber, pe când persoanele cu studii superioare 
se află pe o treaptă de satisfacţie mai joasă. În cazul tinerilor intervievaţi, doi dintre 
aceştia au susţinut că activitatea academică le stabileşte, alături de job, cantitatea de 
timp liber: ,,serviciul în primul rând, pentru că aici nu am cum să îl scot din schemă 
este de luni până vineri şi cursurile de la master la fel, care ocupă timp, nu reuşesc 
chiar la toate, dar 90% minim vreau să le acopăr. Fiecare zi este prinsă, rar scap 
sub orele 21:00–22:00” (O. N., 29 de ani, celibatară). Putem constata că şi în cazul 
tinerilor căsătoriţi, aspectul profesional şi cel educativ reprezintă factorii cu cel mai 
semnificativ impact asupra cantităţii de timp liber. Pe loc secund se situează sarcinile 
casnice şi nevoile partenerului de viaţă: ,,în principal, jobul cred că este factorul cel 
mai constrângător, este singurul care îmi mănâncă cel mai mult timp” (A. N., 26 de ani, 
masculin, uniune consensuală); ,,timpul liber depinde în mare măsură de activităţile 
în care sunt solicitat la firmă şi de timpul petrecut la facultate, urmez cursurile unei 
a doua facultăţi. La companie când trebuie să livrăm proiecte într-un timp limită, 
anulez orice idee de timp liber” (L. V., 30 de ani, căsătorit); ,,în primul rând, programul 
de la serviciu, în funcţie de task-urile zilnice, programul de lucru se poate prelungi 
în detrimentul timpului liber. Apoi mai sunt şi micile treburi gospodăreşti care 
trebuie făcute cu o regularitate aproape nemţească. După aceste prioritizări pot spune 
că începe să bată ceasul timpului meu liber” (S. U., 30 de ani, căsătorită). Potrivit 
opiniei tinerilor căsătoriţi cu copii, nu doar profesia este cea care le diminuează 
cantitatea timpului liber, ci şi nevoile şi interesele celor mici: ,,petrecerea timpului 
liber ţine foarte mult de opţiuni, cum le prioritizezi. Timp liber am doar atunci când 
doarme fetiţa, dacă mai este cineva în casă să se uite după ea” (I. D., 35 de ani, 
căsătorită, un copil); ,,stresul sau oboseala acumulate la birou. Iar cu familia este 
normal să îţi petreci timpul liber, şi cu copilul, atât timp cât este un copil dorit şi 
vrei să crească într-un mediu frumos şi cu destul de multă atenţie” (L. M., 32 de ani, 
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căsătorită, un copil); ,,munca, deci serviciul, şi datoriile din casă, deci gospodăria, 
cumpărăturile săptămânale, curăţenia, gătitul” (P. A., 35 de ani, căsătorită, un copil). 

La întrebarea ,,în medie, cât cheltuiţi săptămânal pentru petrecerea timpului liber?”, 
marea majoritate a indivizilor au declarat că ei cheltuiesc între 100 şi 200 de lei: 
,,cheltuiesc maxim 100 de lei săptămânal pentru a achiziţiona cărţi, pentru că le 
îndrăgesc foarte tare, prefer să le adaug în biblioteca mea de acasă şi nu să le împrumut 
de la vreo bibliotecă publică. Şi, după cum ţi-am spus, redactez articole pentru un site, 
aşa că multe dintre cărţi le folosesc ca sursă de inspiraţie” (A. D., 29 de ani, celibatară); 
suma maximă pe care un respondent o oferă pentru a îşi petrece timpul liber fiind 
de 500 de lei: ,,pot spune despre mine că sunt o persoană foarte sociabilă şi îmi place 
să ies în oraş cu prietenii. Mergem la cafenele sau ne întâlnim în diverse contexte 
sociale precum evenimentele. Da, pot afirma că, în medie, cheltuiesc cam 500 de lei” 
(C. C., 26 de ani, celibatar). Cât priveşte bugetul alocat de tinerii căsătoriţi pentru 
desfăşurarea timpului liber, acesta variază de la 100 până la 300 de lei: ,,sumele 
sunt, în medie, cuprinse între 100 şi 300 de lei. Depinde ce activităţi găsim să facem. 
De regulă, nicio săptămână nu seamănă cu alta. Dacă avem chef putem să mergem 
într-un weekend la terasă, cafenea, la un film cu prietenii sau de ce nu o escapadă 
la mare sau la munte, şi atunci cheltuim mai mult” (T. B., 25 de ani, feminin, uniune 
consensuală). Din prisma tinerilor căsătoriţi care au copii, cheltuielile sunt minime 
sau cuprinse între 100 şi 200 de lei: ,,nu mult, de exemplu aici, în parc, este gratuit. 
Bucuria la nivelul ăsta de vârstă nu costă, spre deosebire de alte niveluri. Când o să 
mai crească, acum le bucură şi o piatră şi o frunză” (E. D., 35 de ani, căsătorită, doi 
copii); ,,în timpul săptămânii nu cheltuiesc mulţi bani pentru că acest timp liber nu 
prea există şi ieşim mai mult în parc. În weekend costurile alocate timpului liber 
cresc sau scad în funcţie de activitatea aleasă. Într-o zi de weekend în Bucureşti, 
compusă dintr-o ieşire la o terasă, o plimbare în parc şi un film se cheltuiesc, în 
medie, între 100 şi 200 de lei” (I. P., 26 de ani, căsătorită, un copil). 

Referitor la întrebarea ,,care sunt orele în care vă bucuraţi de timp liber în 
zilele lucrătoare? Dar în cele de weekend?”, marea majoritate a tinerilor celibatari 
au răspuns că orele predilecte sunt 19:00–24:00, atunci când se întorc de la serviciu, 
în zilele lucrătoare; totodată, cei mai mulţi respondenţi au fost de acord că nu sunt 
constrânşi să întreprindă nicio activitate profesională în zilele de sâmbătă şi duminică, 
aşa că le pot dedica variatelor modalităţi de petrecere a timpului liber. Orele variază 
şi în cazul tinerilor căsătoriţi, dar în zilele lucrătoare se pot bucura de timp liber în 
intervalul orar 19:00–23:00, iar weekend-ul complet îl pun la dispoziţia timpului liber: 
,,îmi este greu să estimez, 19:00–23:00 în timpul săptămânii, după ce ajung de la 
birou, mai fac cumpărături, de fapt cât rezist 23:00–24:00, când se cunoaşte oboseala. 
Iar în weekend nu am niciun fel de reţinere, încerc să mă bucur, să fructific cât mai 
mult timpul acela” (A. N., 26 de ani, masculin, uniune consensuală). Din perspectiva 
tinerilor căsătoriţi care au copii şi responsabilităţi la locul de muncă, în timpul săptămânii 
timpul liber se poate regăsi seara, în intervalul orar 18:00–21:00, persoanele care se 
află în concediu postnatal au declarat că orele de somn ale copilului reprezintă o 
,,evadare”, iar cele cu profesii liberale dispun de o perioadă mai îndelungată de 
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timp liber. Cu toate acestea, marea majoritate a declarat că în weekend după 
terminarea treburilor casnice se pot bucura de o doză mai crescută de timp liber, 
cam după ora 14:00 până la ora 21:00. 

Potrivit răspunsurilor la întrebarea ,,practicaţi vreun sport în timpul liber? Cât 
timp îi alocaţi?”, cei mai mulţi dintre respondenţi au înţeles cât de importantă este 
sănătatea pentru a se menţine un echilibru între starea fizică şi cea psihică: ,,în 
timpul liber îmi place să înot, practic acest sport de la o vârstă fragedă. Înainte alocam 
mai mult timp şi pentru antrenamente, acum în jur de 2 ore le petrec la piscină”  
(I. B., 25 de ani, celibatar); ,,între orele 22:00 şi 23:00 alerg în parc, am ales acest 
interval orar deoarece nu este lume multă prezentă şi pot alerga nestingherit fără să 
deranjez sau să ocolesc pe cineva” (C. L., 25 de ani, celibatar); ,,făceam aerobic şi 
tae bo 3 ore pe săptămână, dar de când nu mai merg la sală fac o pauză. Acum fac 
mai mult kinetoterapie sau merg pe bicicletă sau pe jos” (D. C., 25 de ani, celibatară); 
,,nu sunt o împătimită a sportului, dar mai alerg în parc, cam jumătate de oră, de  
2–3 ori pe săptămână” (D. G., 26 de ani, celibatară); doi dintre indivizii intervievaţi 
joacă tenis în timpul liber; iar alţi trei respondenţi merg la sală, unde practică aerobic, 
kangoo, cardio, zumba, cam 3 ore pe săptămână. Putem observa că activitatea favorită 
este alergatul în parc, iar persoanele care nu practică în prezent niciun sport au alocat 
în trecut durate considerabile pentru această manieră de desfăşurare a timpului liber: 
,,nu mai practic niciun sport, obişnuiam să alerg vara mai ales, mă trezeam la 5, 
alergam jumătate de oră şi apoi plecam la muncă. Dar asta s-a întâmplat acum o 
vară–două, acum nu am mai avut timp să mă ocup de aşa ceva. Şi am mai mers la 
sală mai demult, dar la fel am putut să fac doar o vară treaba asta când nu aveam 
cursuri” (O. N., 29 de ani, celibatară). Marea majoritate a tinerilor căsătoriţi fără copii 
nu practică niciun sport, iar cinci dintre ei au menţionat că au diverse hobby-uri în 
domeniul sportiv, precum tenisul de câmp, mersul pe bicicletă, fotbalul din weekend 
cu prietenii, înotul, karate: ,,schiul din copilărie, mai ales iarna mergem la munte 
pentru a îl pune în practică. Apoi mersul pe bicicletă, pe role prin parc primăvara şi 
vara, în fiecare duminică. Şi când am timp merg la piscină să înot sau vara la mare. 
Pentru schi mergem de două ori pe lună la munte, aproximativ 5 ore pe zi” (C. C., 
35 de ani, căsătorită). Tinerii care au copii au afirmat că la momentul actual nu 
practică niciun sport deoarece timpul nu le permite, dar şi-au dedicat o parte a 
timpului sportului înainte de naşterea copiilor. În schimb, şase părinţi au declarat că 
practică sport, dar nu foarte des, activităţi precum mersul la sală, gimnastică, bicicletă: 
,,eu sunt instructor de tango argentinian, şi cam asta fac, mă mai duc din când în 
când la yoga când îmi permite programul. Având în vedere faptul că activitatea de 
instructor este ceva profesional, nu aş introduce-o în categoria de timp liber, însă 
dansez şi în afara cursurilor, săptămânal acord dansului extra câteva ore, iar pentru 
cursuri alte câteva ore, între 2 şi 4, să zicem” (L. T., 35 de ani, căsătorită, un copil); 
,,dacă se poate numi sport, ies cu rolele şi cu bicicleta prin parc şi fac fitness, 
cumulate cam 6 ore săptămânal” (P. A., 35 de ani, căsătorită, un copil). 

Conform răspunsurilor de la întrebarea ,,frecventaţi des spaţiile culturale şi 
cum puteţi descrie experienţa cu acestea?”, dintre celibatari o treime nu frecventează 
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spaţiile culturale (teatru, muzeu, operă, bibliotecă, librării), alţi cinci respondenţi 
preferă să meargă la teatru, trei la muzeu, iar alţi doi prin librării cam o dată pe lună: 
,,mă duc frecvent la teatru, cam o dată pe lună, deoarece la fiecare piesă la care am 
participat am avut prilejul să mă deconectez de stresul zilnic, de problemele cotidiene 
şi să mă relaxez” (I. B., 25 de ani, celibatar); ,,merg la teatru şi în librării de cele mai 
multe ori. Mi-aş dori să merg mai des pentru că este o experienţă faină, care mă scoate 
din rutină şi îmi oferă alte perspective” (D. G., 26 de ani, celibatară); ,,merg la teatru 
cam o dată pe lună. Este bucurie şi hrană pentru suflet. Cred că în Bucureşti am încercat 
multe, de la Teatrul Odeon până la Teatrul I. L. Caragiale, Nottara, pentru că îmi place 
să văd jocul actorilor în scenă” (A. P., 29 de ani, celibatară); ,,când îmi iau concediu, 
obişnuiesc să vizitez muzee şi alte obiective turistice cu precădere istorice deoarece 
sunt pasionată de artă, istorie şi cultură. Sunt întotdeauna impresionată, deoarece 
fiecare experienţă de acest gen îmi îmbogăţeşte cunoştinţele şi mă relaxează”  
(R. Z., 25 de ani, celibatară); ,,nu prea, cu ruşine. Am fost acum o lună la Muzeul 
Ţăranului Român. Din păcate, nu merg foarte des, este interesant, dar nu suport 
lumina artificială şi de asta evit” (D. C., 25 de ani, celibatară); ,,la teatru recunosc 
că nu am mai fost de ceva timp. La operă la fel, de obicei în ceea ce priveşte cultura 
mai merg prin muzee şi citesc eu cărţi împrumutate de la bibliotecă sau le cumpăr 
de prin librării, adică aşa îmi acord eu timp pentru cultură. Ce citesc, ce vorbesc cu 
alţii, ce mă documentez, ce cărţi aflu, ariile care mă interesează, cam acest fel, deci 
mă documentez singură. La muzeu o dată la câteva luni” (O. N., 29 de ani, celibatară). 
Spre deosebire de celibatari, cei căsătoriţi vizitează în unanimitate instituţiile ce 
oferă cultură înaltă; trec pragurile teatrelor din Bucureşti, frecventează muzeele atât 
în ţară, cât şi în străinătate: ,,pot spune că în ultima vreme, date fiind împrejurările 
am început să obişnuiesc să trec şi pe la bibliotecă. Merg de obicei la Biblioteca 
Naţională, pentru că este aproape de zona în care locuiesc. La teatru merg în medie 
de 2 ori pe lună. La muzeele din Bucureşti sincer nu prea am mai fost în ultima vreme. 
Ultimul pe care l-am vizitat a fost Muzeul Naţional al Satului, asta anul trecut, însă 
de fiecare dată când prind momentul unui city break, muzeele sunt sigur pe listă” 
(L.V., 30 de ani, căsătorit). Marea majoritate a respondenţilor căsătoriţi cu copii au 
declarat că nu se mai pot preocupa de activităţile culturale de când au venit pe lume 
cei mici: ,,nu, nu am cu cine îl lăsa pe cel mic şi băiatul meu gălăgios nu mi-ar permite, 
adică mi-ar face plăcere, dar momentan nu este potrivit pentru noi, aşteptăm să crească 
să îl putem include şi pe el” (M. E., 35 de ani, căsătorită, un copil); şase persoane 
au afirmat că preferă să meargă la teatru, iar ca instituţii culturale secundare putem 
identifica muzeul şi biblioteca: ,,ocazional, când sunt spectacole la teatru care ne 
interesează, să zicem lunar, eventual luăm şi fetiţa sau o lăsăm în compania bunicilor” 
(S. I., 35 de ani, căsătorită, un copil); ,,le frecventam într-un timp, teatrul în special, 
numai că de-o vreme nu îmi mai permite. Tot ce înseamnă timp liber îl petrec cu 
copilul, aşa că mă duc în zona culturală unde pot să iau şi băiatul, târguri, evenimente, 
muzee la care să poată participa şi el, şi mai vizitez Ludoteca pentru copii din cadrul 
Bibliotecii Naţionale” (L. T., 35 de ani, căsătorită, un copil); ,,îmi place să merg la 
teatru, în special la Teatrul de Comedie. La bibliotecă mă duc prin prisma profesiei 
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de avocat de fiecare dată când am nevoie pentru un caz de vreo carte veche pe care 
nu o pot găsi online. Iar la teatru, mi se pare impresionant că acei oameni joacă 
pentru tine, că se creează o atmosferă personală între actori şi spectatori” (I. P., 26 
de ani, căsătorită, un copil). 

Cât priveşte întrebarea ,,preferaţi să vă petreceţi timpul liber în mod pasiv? 
Cât timp dedicaţi acestor activităţi?”, majoritatea respondenţilor au susţinut că în 
principal în timpul săptămânii îşi petrec timpul liber în mod pasiv, iar în weekend 
preferă activităţile mai active precum ieşirile în oraş cu prietenii, vizitarea rudelor. 
Programul încărcat de la birou, rutina zilnică, stresul acumulat în mediul de lucru 
sunt elementele care determină indivizii să opteze pentru o modalitate pasivă de 
petrecere a timpului liber deoarece ,,energia se scurge încetul cu încetul”, iar pentru 
a fi capabili să se relaxeze optează pentru alternative care să nu îi solicite nici fizic, 
nici intelectual – activităţile preferate sunt navigatul pe Internet, fie că ne referim la 
reţelele sociale care le permit să menţină legătura cu prietenii, fie site-urile pe care 
pot urmări filme online, vizionarea programelor TV, muzica este ascultată în timpul 
în care întreprind şi alte acţiuni: ,,nu îmi displace să îmi petrec timpul liber în mod 
pasiv. Sunt tot metode de relaxare. Pe Internet petrec foarte mult timp, din păcate, 
mai ales de când au apărut telefoanele smart şi ai acces la Internet oriunde. Stau pe 
Internet cel puţin 4 ore pe zi şi asta pentru că nu am televizor” (I. Ş., 25 de ani, 
celibatară); ,,la televizor o dată la jumătate de an, doar când merg acasă şi chiar văd 
un film care să mă atragă. Filme de calitate încercăm să vedem la cinema, care au 
un mesaj de transmis, istorice, de dragoste, să aibă ceva constructiv, clar nu orice 
fel de film” (O. N., 29 de ani, celibatară); ,,mai mult în timpul săptămânii îmi petrec 
timpul liber, puţinul pe care îl am în mod pasiv. Scurta vizionare a programelor TV, 
nimic de la TV nu reuşeşte să îmi capteze atenţia pentru mai mult de 30 de minute, 
deci timpul petrecut în faţa televizorului înseamnă mai mult o butonare iraţională a 
telecomenzii” (L. B., 29 de ani, celibatară); ,,stau pe Internet de obicei în drumul 
până la birou sau seara pe Facebook sau Skype să vorbesc cu prietenii din zone mai 
îndepărtate. Vizionez TV-ul când gătesc sau mănânc, iar radio-ul este zgomotul de 
fundal când fac curat prin casă sau merg la cumpărături. Dintre toate cred că navigarea 
pe Internet îmi consumă cel mai mult timp, vreo două ore” (D. D., 29 de ani, celibatară). 
În opinia tinerilor căsătoriţi fără copii, Internetul şi vizionarea programelor TV sunt 
modalităţile predilecte de petrecere pasivă a timpului liber: ,,sunt atent la TV cât să 
mă pot pune la curent cu informaţii relevante şi câteodată pentru divertisment. Oricum 
bătălia pentru supremaţie este câştigată de Internet. Dar petrecerea timpului pasiv 
depinde şi foarte mult de stare. Dacă chiar sunt într-o zi leneşă sau fără chef pot să 
îmi dedic tot timpul acestor activităţi. Dacă vrei şi un număr, aş putea să îţi spun că 
găsesc două ore pentru asta zilnic în majoritatea timpului” (R. F., 28 de ani, masculin, 
într-o uniune consensuală). Tinerii căsătoriţi cu copii preferă să îşi petreacă timpul 
liber într-o manieră activă, factorul cu impact cel mai mare fiind copiii, însă în 
timpul săptămânii, când le permite programul, navighează pe Internet, vizionează 
filme şi ascultă muzică: ,,da, mai stau pe Internet, pe reţele sociale sau mă informez 
cu privire la creşterea copilului de pe variate forum-uri, grupuri dedicate tinerelor 
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mămici, site-uri de specialitate” (I. D., 35 de ani, căsătorită, un copil); ,,fac de 
toate, sunt şi activă şi pasivă. Ascult muzică, privesc pe Internet lucruri ce ţin de 
pasiunea mea, dansul, pe Youtube găsesc filme, combinat, le amestec ca să am 
timp pentru toate” (L. T., 35 de ani, căsătorită, un copil) 

În ceea ce priveşte întrebarea ,,Cât de des călătoriţi în timpul liber şi în ce 
perioadă?”, în unanimitate, respondenţii au declarat că preferă să călătorească în 
concedii, în special pe durata verii, dar întreprind şi mici excursii la munte, în 
perioada sărbătorilor de iarnă. Organizează aproape lunar mici escapade pe 
perioada weekend-urilor, când se retrag din aglomeraţia capitalei pentru a vizita 
diverse obiective turistice din ţară sau pentru a fi alături de rudele lor; aceste 
excursii nu sunt de amploarea celor din perioada vacanţelor, când indivizii au ca 
destinaţii turistice predilecte litoralul pe timp de vară şi muntele pentru sezonul de 
ski iarna sau chiar vacanţele planificate în afara ţării: ,,de obicei îmi iau concediu 
vara sau iarna şi îl cuplez cu un weekend. Cam 4–5 zile stau în vacanţă, depinde şi 
de posibilităţile din acea perioadă şi de obicei în ţară” (D. C., 25 de ani, celibatară); 
,,călătoresc lunar prin ţară. De obicei prind weekend-urile şi poate câteva zile din 
săptămână dacă este mai mare vacanţa” (D. G., 26 de ani, celibatară); ,,foarte des, 
în ţară, momentan. Călătoresc cel puţin o dată pe lună în weekend şi în rest îmi iau 
concedii vara şi iarna” (M. G., 35 de ani, celibatar); ,,călătoriile sunt foarte rare, de 
fapt în ultimii ani au fost pentru a rezolva unele treburi, iar călătoriile înseamnă 
drumuri lunar de la Bucureşti până la mine în Argeş şi în rest, o dată la câteva luni, 
obişnuiesc să merg în pelerinaje la diverse mânăstiri şi cam asta înseamnă călătorii 
în principiu” (O. N., 29 de ani, celibatară); ,,în drumeţii, în weekend-uri merg cu 
prietenii, în special, plus vacanţele de sezon, iarna merg la ski este unul dintre 
sporturile mele de iarnă preferate, şi vara mergem pe litoral” (A. P., 29 de ani, 
celibatară). Şi cei căsătoriţi preferă să călătorească în weekend-uri în interiorul ţării, 
în zone apropiate de regiunea Bucureştiului, dar aceştia îşi planifică zilele de concediu 
în funcţie de zilele libere ale partenerilor: ,,călătorim în weekend cu maşina prin ţară. 
Iar de două ori pe an, în funcţie de bugetul anual pe care ni-l permitem, plecăm în 
sejururi fie doar noi doi, fie în sejururi de grup în afara ţării. Stabilim dinainte ce 
ţară, ce regiune vrem să vizităm şi le organizăm pe cont propriu prin intermediul 
Internetului” (C. C., 35 de ani, căsătorită). Tinerii cu copii călătoresc în funcţie de 
vacanţele copiilor, perioada de vară şi a sărbătorilor de iarnă fiind predilecte pentru ca 
aceştia să poată solicita câteva zile de concediu, iar zilele de weekend sunt preferate 
pentru excursiile pe distanţe scurte, cel mult în afara capitalei: ,,de sărbători, de Paşte, 
de Crăciun ne vizităm rudele care locuiesc în afara Bucureştiului. Mai mergem în 
weekend-uri cu prietenii la munte” (I. D., 35 de ani, căsătorită, un copil); ,,încerc de 
câte ori timpul liber ne permite. Merg şi în weekend-uri, deşi nu sunt perioadele mele 
preferate pentru că este prea aglomerat. În rest, pot să spun în vacanţele copilului, 
dar îmi place să călătoresc, şi atunci prefer în afara ţării” (L. T., 35 de ani, căsătorită, 
un copil). 

Răspunsurile la întrebarea ,,ce activităţi v-ar plăcea să desfăşuraţi dacă aţi 
avea mai mult timp la dispoziţie?”, arată o dorinţă puternică a respondenţilor de 
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îndeplinire a funcţiei estetico-distractive a timpului liber, prin apelul la recreaţie: 
călătorii, vacanţe, excursii, drumeţii. Dar şi a funcţiei de dezvoltare a personalităţii, 
prin dorinţa de a urma diferite cursuri sau de a-şi spori consumul intelectual prin 
frecventarea instituţiilor culturale; sau de a se preocupa de sănătate ducând un stil 
de viaţă echilibrat prin apelul la sport: ,,cred că aş face un tur al diferitelor zone din 
România. Deci, tot o călătorie, dar în interiorul ţării momentan” (M. G., 35 de ani, 
celibatar); ,,mi-ar plăcea să fac o călătorie în ţări exotice” (R. Z., 25 de ani, celibatară); 
,,mi-ar plăcea să călătoresc şi mai mult, să merg la dansuri sau să fac alt sport şi să 
fac cursuri noi” (D. G., 26 de ani, celibatară); ,,aş călători sau aş merge la spectacole, 
festivaluri stradale sau m-aş preocupa de activităţile culturale” (A. P., 29 de ani, 
celibatară); ,,mi-ar plăcea să urmez un curs de gastronomie sau de design interior. 
De asemenea, mi-ar plăcea şi un curs de dans, bachata sau salsa” (I. Ş., 25 de ani, 
celibatară); ,,sport, în principiu. Mi-ar plăcea să fac mai mult sport pentru a mă 
menţine, în rest sunt destul de echilibrată” (D. C., 25 de ani, celibatară). Din 
perspectiva tinerilor căsătoriţi fără copii, aceştia au susţinut că activităţile pe care ar 
dori să le fructifice mai mult sunt de ordin recreativ, călătoriile şi cele care menţin 
echilibrul între latura fizică şi cea psihică, de sănătate, sportul: ,,mi-aş dori să pot 
călători mai mult, să am timp să fac mai mult sport. Mi-ar plăcea să pot ajunge să 
cunosc specificul cât mai multor culturi şi implicit temperamentul oamenilor ce 
aparţin acestor culturi, să observ după ce tradiţii şi obiceiuri îşi ghidează sau nu 
existenţa” (L. V., 30 de ani, căsătorit); ,,vreau să mă apuc de un alt sport, momentan 
practic doar tenis, tenis de masă, de câmp şi să călătoresc, vreau să văd lumea în 
lung şi în lat” (A. G., 27 de ani, masculin, într-o uniune consensuală). Potrivit 
opiniilor tinerilor cu copii, în unanimitate aceştia au afirmat că ar întreprinde mai 
multe călătorii, aşadar ar fi îndeplinită funcţia estetico-recreativă a timpului liber: 
,,mai mult timp liber, mi-ar plăcea să călătoresc mai mult, dar pentru acest lucru ar 
trebui să mă preocup mai mult şi de latura financiară” (L. T., 35 de ani, căsătorită, 
un copil); ,,cred că aş călători mai mult, acum că băiatul este mărişor şi am 
posibilitatea să îl implic şi pe el” (P. A., 35 de ani, căsătorită, un copil). 

Analiza datelor obţinute prin interviuri realizate cu reprezentanţi ai 
unor instituţii bucureştene ce oferă servicii de petrecere a timpului liber 

Răspunsurile acordate de reprezentanţii unor instituţii care oferă servicii de 
petrecere a timpului liber, la întrebarea ,,îmi puteţi spune cu aproximaţie care este 
numărul vizitatorilor dumneavoastră?”, susţin faptul că acestea se bucură de un număr 
sporit de persoane care le calcă pragul: ,,parcul se bucură de peste 200 de vizitatori zilnic, 
în special în sezonul cald” (R1 – reprezentant parc); şi instituţiile muzeale pot confirma 
că atât elevii, cât şi tinerii şi vârstnicii le calcă pragurile săptămânal: ,,în anul 2015, 
muzeul a fost vizitat de circa 402 000 de vizitatori, din care peste 205 000 de adulţi, 
circa 100 000 de elevi/studenţi, aproximativ 55 000 de pensionari şi 42 000 de persoane 
au beneficiat de gratuităţi, iar în cursul anului 2016, 12 068 de elevi/studenţi au 
călcat pragul muzeului” (R2 – sociolog, muzeu). Totodată, un număr semnificativ 
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de persoane caută să îşi sporească pe cât posibil consumul cultural şi frecventează 
teatrul, opera, librăriile: ,,în medie cam 50–100 de oameni” (R3 – coordonator 
promovare, teatru liric); ,,sunt spectacole la care se vând toate biletele şi altele la 
care nu se întâmplă acest lucru, este de luat în calcul şi capacitatea sălilor, deţinem 
Sala Mare sau Studio, Sala Media, Sala Atelier” (R6 – PR specialist, teatru dramatic). 
În cadrul unei librării bucureştene ,,numărul participanţilor într-o singură filială este 
în medie de 40 pe zi” (R5 – marketing specialist, librărie); ,,nu aş putea să îţi spun 
cu exactitate zilnic, dar săptămânal, aproximativ 500 de persoane” (R7 – PR officer, 
cinematograf).  

Referitor la profilul sociodemografic al vizitatorilor, din răspunsurile intervievaţilor 
reiese că cei care frecventează spaţiile culturale sunt persoane cu studii superioare, 
venituri medii şi mari, cu aspiraţii de a-şi îmbogăţi latura intelectuală: ,,are 35 de ani, 
este femeie, în general are doi copii, minim unul şi deţine studii superioare” (R5 – 
marketing specialist, librărie); ,,sunt persoane care consideră că educaţia muzeală 
reprezintă modalitatea de realizare a autoeducaţiei, a ecoeducaţiei, a educaţiei pentru 
timp liber, iar educaţia muzeală prin componentele socială (excursii, spectacole, 
expoziţii), psihologică (fiecare persoană are un ideal, aspiraţii, nevoi spirituale) şi 
culturală (contactul cu valori create de societate) care capătă valori psihopedagogice” 
(R2 – sociolog, muzeu). În cazul operei, putem identifica un profil al spectatorului 
frecvent cu vârste cuprinse între 30 şi 45 de ani, din mediul urban, cu studii superioare 
şi un venit superior. Cu toate acestea, teatrul tinde să fie vizitat preponderent de 
tinerii care au un nivel de instruire ridicat sau de cei ale căror studii în desfăşurare 
au legătură cu arta teatrală, dar şi de persoanele care au depăşit pragul de 40 de ani 
şi care au dobândit un anumit statut social: ,,din ce în ce mai mult tineret, absolvenţi 
de studii medii, superioare. Se mai poate vorbi de o diferenţă şi în funcţie de tipul 
spectacolelor, sunt spectacole montate în stil clasic care atrag o anumită categorie, 
să zicem după 40 de ani până la pensionari, apoi spectacole montate într-o manieră 
mai modernă, foarte apreciate de publicul tânăr” (R6 – PR specialist, teatru dramatic). 
Precum teatrul, şi cinematografele se bucură atât de prezenţa unui public tânăr, 
cât şi a adulţilor: ,,persoane care doresc să îşi petreacă timpul liber într-un spaţiu 
neconvenţional, la diferite activităţi care îmbină latura culturală cu cea de 
entertainment: spectacole de teatru, proiecţii de film, concerte acustice, spectacole 
de improvizaţie sau stand-up comedy” (R7 – PR officer, cinematograf). În ce 
priveşte zonele de agrement, acestea sunt vizitate de persoane care preferă să îşi 
ocupe timpul liber practicând un sport sau au un hobby pe care îl pot desfăşura în 
interiorul parcului: ,,oamenii care au animale de companie merg în spaţiile special 
amenajate; părinţii cu copii vizitează ţarcul de păsări exotice unde pot găsi lebede, 
păuni, raţe mandarine, gâşte de Nil, locuri special amenajate pentru copii şi care 
sunt utilate cu leagăne, balansoare, cei care vin cu copiii să se relaxeze pe băncuţe 
sau merg la foişor unde se pot desfăşura şi activităţi cultural-artistice; tinerii cu 
vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani, care vizitează panourile de graffiti, terenurile 
de minisport, mesele de ping pong, terenul de minigolf, terenul de fotbal sau de 
baschet; cei preocupaţi de starea fizică, sănătate şi sport închiriază biciclete sau 
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lucrează la aparatele de fitness, bătrâni care vin să se relaxeze pe băncuţe sau se 
deplasează la mesele de şah” (R1 – reprezentant parc).  

Zilele preferate de vizitatori sunt cele de weekend, prelungindu-se cu ziua de 
vineri, în care indivizii preferă modalităţile active de petrecere a timpului liber, 
comparativ cu zilele lucrătoare în care stresul şi starea de oboseală acumulate în urma 
programului de la locul de muncă îşi spun cuvântul: ,,în weekend, vineri, sâmbătă, 
duminică sunt populate toate locurile din parc” (R1 – reprezentant parc); ,,lunea şi 
marţea avem repetiţii, iar de miercuri până duminică sunt zilele de spectacol. În 
weekend, clar vin cei mai mulţi spectatori cu apogeul sâmbăta şi numărul se reduce 
uşor duminica şi este normal odată ce ne apropiem de sosirea zilelor lucrătoare” 
(R3 – coordonator promovare, teatru liric); ,,vinerea şi sâmbăta, când se eliberează 
de stresul de la serviciu vin să mai achiziţioneze o carte” (R5 – marketing specialist, 
librărie); ,,zilele preferate sunt în weekend, dar dacă este vorba despre un spectacol 
care a fost promovat foarte bine şi are şi o distribuţie care să conţină nume consacrate, 
vânzările biletelor sunt bune şi în timpul săptămânii” (R6 – PR specialist, teatru 
dramatic); ,,cele mai frecventate zile sunt cele de vineri şi sâmbătă, cum se eliberează 
şi oamenii de la birou şi vor să se mai relaxeze puţin” (R7 – PR officer, cinematograf). 
În contextul unei cafenele, prezenţa unui public cât mai numeros se poate regăsi şi 
în cadrul zilelor lucrătoare, nu doar în weekend: ,,există două categorii: freelancerii, 
care frecventează spaţiul în timpul săptămânii, şi tinerele familii din vecinătate, care 
preferă weekend-ul” (R4 – manager, cafenea). 

Cât priveşte intervalul orar în care aceste instituţii se bucură de cei mai mulţi 
participanţi, seara după orele 19:00 este momentul cel mai prielnic: ,,cam de la ora 
19:00, dar uneori avem şi spectacole care sunt mai lungi, se întind pe o perioadă 
mai mare şi atunci vizitatorii vin în jurul orei 18:00” (R3 – coordonator promovare, 
teatru liric); ,,avem spectacole în fiecare zi, organizăm lunea de la orele 12:00 şi un 
tur ghidat al teatrului, dar zilele preferate sunt cele de weekend, începând cu orele 
20:00” (R6 – PR specialist, teatru dramatic); ,,spectacolele încep la ora 20:00 şi se 
termină la 10:00, noi am considerat oportun să le poziţionăm aşa deoarece seara 
este momentul cel mai prielnic când spectatorii îşi pot găsi puţin timp liber să se 
relaxeze şi să vizioneze un film în aer liber” (R7 – PR officer, cinematograf). În 
cazul parcului şi al cafenelei, am putut constata faptul că perioadele în care în incinta 
acestora publicul este numeros sunt şi orele dimineţii, dar şi ale serii: ,,dimineaţa, 
văd mai mereu părinţi care vin însoţiţi de copii sau tineri care îşi plimbă animalele 
de companie, bătrâni care se adăpostesc de soarele arzător la umbra copacilor. 
După-amiaza mai puţin, părinţii pleacă să îşi adoarmă copiii, presupun, şi se întorc 
spre înserat. Cam dimineaţa şi seara, nu aş şti să spun intervalele exacte” (R1 – 
reprezentant parc); ,,îi avem pe cei care vin să îşi înceapă dimineaţa alături de cafea 
şi alături de noi, un interval ar fi 8:00–12:00 şi freelancerii între 14:00–16:00. 
Tinerele familii care vin în weekend preferă după orele 18:00, cred că atunci se mai 
eliberează de treburile casnice sau preferă ca seara să îi găsească în compania 
partenerului în oraş” (R4 – manager, cafenea). Marketing specialist al lanţului de 
librării bucureştene a susţinut faptul că librăria este frecventată în special după-amiaza, 
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când segmentul de public-ţintă al respectivei instituţii se eliberează de programul 
încărcat de la locul de muncă: ,,între 15:00 şi 19:00, după ce ies de la job, clar acelea 
sunt orele de vârf cu cei mai mulţi clienţi în librărie” (R5 – marketing specialist, 
librărie). 

Motivele pentru care indivizii vizitează respectivele spaţii pot fi împărţite în 
două categorii: culturale, necesitatea de a spori consumul intelectual, în cazul muzeului, 
teatrului, operei, librăriei; şi dorinţa de recreere, relaxare în cazul parcului şi a zonelor 
de agrement. Persoanele cu un status superior vor adopta un consum cultural care 
poate fi ilustrat prin activităţi aparţinând culturii înalte: ,,publicul vine la spectacolele 
teatrului nostru ştiind că sunt de văzut spectacole de o anumită calitate, din dorinţa 
de a vedea anumiţi actori interpretând diverse roluri şi nu în ultimul rând, de a vedea 
sălile recent renovate. Întreg teatrul are un nou aspect, mai modern şi plăcut. Este 
de luat în calcul şi faptul că teatrul se află amplasat într-o zonă centrală, uşor accesibilă. 
Dar cred că cel mai important motiv sunt spectacolele oferite, de o calitate neîndoielnică” 
(R6 – PR specialist, teatru dramatic); ,,cauzele sunt uşor de enumerat, profilul de 
specialitate al cafelei, ne preocupăm de calitatea produselor oferite clienţilor, mediul 
propice pentru muncă, după cum am menţionat anterior vin freelanceri care doresc 
să îşi bea cafeaua şi să lucreze în linişte la proiectele lor, dar şi spaţiul pe care l-am 
decorat de aşa natură încât să fie prietenos cu copiii şi animalele de companie, cum 
în weekend vin familiile din vecinătate, unii sunt acompaniaţi de copii, aşa că am 
fost nevoiţi să ne ocupăm şi de bunăstarea lor” (R4 – manager, cafenea); ,,paleta 
variată de activităţi pregătite pentru public: filme consacrate ale artei cinematografice 
alese pentru proiecţiile de film, discuţii libere despre lumea filmului, moderate de 
jurnalişti şi critici de film, alături de cineaştii invitaţi. De asemenea, proiecţiile de 
film şi spectacolele de teatru au intrarea liberă. Spaţiul neconvenţional, în aer liber, 
reprezintă un alt motiv pentru care publicul vizitează Grădina noastră” (R7 – PR officer, 
cinematograf). 

În ceea ce priveşte măsurile ce pot fi luate pentru ca publicul să fie motivat să 
viziteze şi mai des respectivele spaţii destinate timpului liber, în unanimitate 
reprezentanţii instituţiilor vizate au afirmat că au implementat diverse strategii în 
acest sens, strategii fundamentate pe punctele tari specifice fiecărui spaţiu: ,,oferim 
o paletă largă de spaţii amenajate pentru diferite categorii sociodemografice în 
cadrul parcului care este împărţit în trei secţiuni: zona Charles de Gaulle, zona 
Pavilionului H Mioriţa şi zona în care este amplasată Roata Mare. De asemenea, 
suntem atenţi la diferitele specii de arbori pe care vizitatorii le pot regăsi aici, 
respectiv petunie, begonie, salvie şi asigurăm şi tratamentele fitosanitare necesare 
pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la arbori şi arbuşti, dar şi tratamente de 
dezinsecţie, deratizare menite să asigure buna deplasare a vizitatorilor în parcul 
nostru” (R1 – reprezentant parc); ,,sunt create pachete special pentru clienţii fideli, 
cei care vizitează cel mai des locaţia şi au o rată ridicată de cumpărare” (R5 – 
marketing specialist, librărie); ,,dezvoltăm programări pentru persoanele care sunt 
ocupate şi vor să facă rezervări, suntem atenţi la creşterea calităţii serviciilor 
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oferite, se asigură un număr optim de repetiţii, deţinem o paletă destul de 
diversificată de spectacole, părinţii pot veni însoţiţi de copii deoarece le oferim 
servicii suplimentare şi ne putem ocupa de cei mici” (R3 – coordonator promovare, 
teatru liric); ,,ne preocupăm deja de acest aspect şi oferim reduceri, carduri de 
fidelitate, un program prelungit şi un meniu cât mai variat” (R4 – manager, cafenea); 
,,spectacole cu tematici variate, invitaţi din industria cinematografică, muzicală 
care să iniţieze discuţii interesante pentru public, activităţi cu intrare liberă care să 
faciliteze accesul bucureştenilor, dar şi vizitatorilor din provincie sau turiştilor” 
(R7 – PR officer, cinematograf). De asemenea, subiecţii fac şi propuneri pentru 
implementări viitoare: ,,consider că ar trebui promovate mai mult spectacolele şi 
interpreţii prin diverse metode: clipuri difuzate pe posturile TV, afişe mai atrăgătoare 
şi plasate în zonele cheie ale oraşului, interviuri cu artiştii care apoi să fie publicate” 
(R6 – PR specialist, teatru dramatic); ,,printre modalităţile de atragere a publicului 
sunt şi cele ce presupun utilizarea facilităţilor oferite de tehnologia multimedia şi 
informaţia computerizată, autoghidul gratuit în limba română, precum şi în limbile 
franceză, germană şi engleză, s-au realizat şi în anul 2015, ca şi în anii anteriori, 
protocoale – parteneriat prin colaborarea cu cămine culturale, grădiniţe, şcoli, 
facultăţi de profil, personalităţi de prestigiu din cultură, din ţară şi din străinătate, 
elaborarea unui ghid pedagogic care are ca sop facilitarea înţelegerii muzeului ca 
resursă educaţională. Publicitatea şi PR-ul vor continua să joace un rol major în 
promovarea imaginii. Ne dorim elaborarea de reclame în colaborare cu agenţia de 
publicitate, actualizarea chestionarelor şi a sondajelor privind vizitatorii, accentul 
să fie pus pe calitatea serviciilor oferite turiştilor, vânzarea biletelor să fie asistată de 
computer, participarea personalului la cursuri şi la schimburi de experienţă” (R2 – 
sociolog, muzeu). 

CONCLUZII 

În ceea ce priveşte primul obiectiv specific al prezentei lucrări, şi anume 
identificarea tipurilor de activităţi preferate de cele trei categorii de tineri bucureşteni, 
rezultatele au arătat faptul că există o activitate comună desfăşurată în timpul liber, 
şi anume vizionarea filmelor sau a serialelor. Tinerii singuri preferă şi alte două 
maniere pasive de petrecere a timpului liber, lectura şi navigarea pe Internet. Tinerii 
căsătoriţi se îndreaptă spre ieşirile cu prietenii şi excursiile în afara capitalei, aşadar, 
modalităţi active de petrecere a timpului liber; iar tinerii căsătoriţi care au copii 
apelează tot la activităţi active, preferând să iasă în parc însoţiţi de cei mici. Aceste 
date sunt susţinute şi de declaraţiile reprezentanţilor instituţiilor ce oferă servicii de 
petrecere a timpului liber, care au enumerat ca activităţi predilecte ale segmentului 
de public ţintă vizat, vizionarea proiecţiilor cinematografice, frecventarea cafenelelor, 
a teatrelor şi a parcurilor; parcurile şi zonele de agrement fiind vizitate în mare 
parte de tinerii căsătoriţi care au copii şi care recurg la aceste spaţii ca locuri de joacă 
pentru cei mici.  
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Cât priveşte cel de-al doilea obiectiv specific pe care lucrarea de faţă şi l-a 
propus, identificarea factorilor care influenţează cantitatea de timp liber a celor trei 
segmente de public, există două cauze comune pe care le-am regăsit în urma aplicării 
celor două ghiduri de interviu, respectiv activitatea profesională şi îndatoririle 
casnice. Statutul financiar este strict relaţionat cu activitatea profesională, în acest 
caz indivizii investesc resursele lor temporale în schimbul resurselor materiale. 
Sarcinile efectuate la locul de muncă sunt cele care stabilesc procentul veniturilor, 
şi totodată, cele care determină cantitatea de timp liber. În cazul în care o persoană 
apreciază profesia sa, aceasta va fi tentată să investească mai mult timp în rezolvarea 
sarcinilor din domeniul organizaţional. Un criteriu comun pentru tinerii singuri şi 
cei căsătoriţi mai este şi activitatea academică, unii dintre respondenţi urmând 
cursurile unei a doua facultăţi sau cursurile de master. Astfel, gradul de instruire 
ocupă un loc fundamental în modelarea activităţilor dedicate timpului liber. 
Persoanele care aleg să îşi completeze studiile se află pe o treaptă de satisfacţie mai 
scăzută cu privire la funcţia de relaxare a timpului liber, deoarece pentru ele este 
mai importantă funcţia de autorealizare. Un alt factor care are un impact important 
asupra timpului liber al tinerilor căsătoriţi este reprezentat şi de nevoile, interesele, 
problemele partenerului, iar în contextul celor care au copii, de nevoile şi interesele 
celor mici.  

Referitor la cel de-al treilea obiectiv, şi anume identificarea sumelor de bani 
pe care tinerii ce aparţin celor trei categorii sociodemografice vizate le investesc, 
am observat că bugetele alocate activităţilor recurente timpului liber variază, celibatarii 
investesc în jurul a 100–200 de lei, fiind echivalent cu bugetul alocat de tinerii care 
au copii. În timp ce bugetul alocat de tinerii căsătoriţi pentru activităţile de loisir 
creşte în jurul sumei de 200–300 de lei. Potrivit interviurilor aplicate reprezentanţilor 
instituţiilor care oferă servicii de petrecere a timpului liber, bugetul variază mult, 
de la preţul unui bilet care permite accesul în incinta unui muzeu sau suma de 7 lei 
care permite achitarea consumaţiei într-o cafenea, până la circa 150 de lei, sumă 
posibil plătită de un consumator în urma vizitei într-o librărie. 

În ceea ce priveşte următorul obiectiv specific, şi anume identificarea intervalelor 
de timp liber dintr-o zi, rezultă că durata timpului liber scade de la tinerii necăsătoriţi 
(19:00–24:00), respectiv de la aproximativ 4–5 ore, la cei căsătoriţi sau aflaţi într-o 
uniune consensuală (19:00–23:00), respectiv 3–4 ore, şi ajungând la tinerii cu copii 
(18.00–21:00), 2–3 ore. În zilele de sâmbătă şi duminică, cele două categorii şi 
anume tinerii celibatari şi cei care au un partener/ă se pot bucura pe durata întregii 
zile de activităţile de loisir, comparativ cu timpul liber alocat de tinerii care au 
copii, situat în intervalul orar 14:00–21:00, mai exact 7–8 ore. 

Referitor la ultimul obiectiv specific propus, şi anume identificarea persoanelor 
cu care subiecţii îşi petrec timpul liber, am constatat, în urma celor două cercetări 
efectuate, faptul că prietenii ocupă locul secundar. Tinerii celibatari desfăşoară cele 
mai multe activităţi de loisir cu familia de origine, iar locul trei este ocupat de 
colegii de serviciu. Pe primul loc în cazul tinerilor căsătoriţi sau aflaţi într-o uniune 
consensuală este partenerul/a, iar al tinerilor căsătoriţi cu copii este familia nucleară 
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de procreere, respectiv copiii şi soţul/ia. Putem observa că grupul primar, de apartenenţă, 
bazat fie pe legături de rudenie (familia), fie pe legături de prietenie, dar şi grupul 
secundar (colegii de la locul de muncă) joacă rolurile cele mai importante în 
influenţarea alegerilor cu privire la activităţile de desfăşurare a timpului liber. 

Reamintind obiectivul general al prezentei lucrări, identificarea în mod 
comparativ a modalităţilor de petrecere a timpului liber de către tinerii din trei categorii 
sociodemografice, din Bucureşti, putem afirma că există mici diferenţe, dar şi cadre 
comune; pentru tinerii celibatari, printre activităţile predilecte de petrecere a timpului 
liber se remarcă vizionarea filmelor (fie la TV, Internet sau cinema), lectura şi Internetul 
(ultimul poate fi încadrat şi ca o componentă de ordin social deoarece respondenţii 
nu o utilizează doar pentru informare, ci şi pentru comunicarea cu rudele sau prietenii 
aflaţi în spaţii îndepărtate); ei sunt interesaţi şi de activităţi culturale (lectura), fiind 
preocupaţi de dezvoltarea proprie. În schimb, tinerii căsătoriţi sau aflaţi într-o uniune 
consensuală, în zilele din timpul săptămânii doresc să îşi petreacă timpul activ şi 
întreprind ieşiri cu prietenii în parc, la terase, restaurante, cafenele sau se vizitează 
reciproc, pe loc secund situându-se o activitate comună cu prima categorie, vizionarea 
filmelor, şi apoi consumul recreativ, excursiile. În timp ce tinerii căsătoriţi care au 
copii consideră ca prioritate timpul liber destinat celor mici, fapt pentru care îşi 
petrec timpul la nivel activ cu aceştia, ies în parc, desfăşoară drumeţii în natură, iar în 
momentul lor de solitudine aleg să îşi petreacă timpul pasiv, urmărind filme. 

În weekend, celibatarii doresc să iasă în oraş cu prietenii lor sau să îşi viziteze 
rudele pentru a evada din tumultul capitalei, să plece în excursii în diferite puncte 
turistice ale României, fapt ce le permite un consum recreativ, dar şi unul de ordin 
cultural prin frecventarea teatrelor şi sălilor de concerte. În schimb, tinerii căsătoriţi 
sau aflaţi într-o uniune consensuală se preocupă în weekend doar de dezvoltarea lor 
culturală, merg să vizioneze o piesă de teatru sau achiziţionează cărţi din diverse 
librării. Timpul liber al tinerilor căsătoriţi cu copii este dedicat prioritar celor mici, 
chiar şi întâlnirile cu prietenii sunt menite să le asigure confort tot copiilor, fiind 
familii care au copii de aceeaşi vârstă, cu care fiii lor se pot juca în timp ce părinţii 
împărtăşesc păreri despre creşterea şi îngrijirea mezinului; şi excursiile sunt dedicate 
tot dezvoltării intelectuale a celor mici.  

Aşadar, modalităţile de petrecere a timpului liber sunt diferite în funcţie de 
caracteristicile sociodemografice, dar şi de factorii socioeconomici care pot influenţa 
decizia individului. Timpul liber este privit de către toate cele trei categorii socio-
demografice de tineri drept o dimensiune situată în exteriorul timpului dedicat 
activităţii profesionale şi a îndatoririlor domestice şi familiale; acesta reflectă durata 
rămasă după îndeplinirea sarcinilor prestate la locul de muncă şi a atribuţiilor 
gospodăreşti, dar şi a celor de îngrijire personală. Răspunsurile subiecţilor la cele 
două seturi de interviuri au confirmat ceea ce a demonstrat şi literatura de specialitate, 
că toate cele trei funcţii majore ale timpului liber, respectiv odihna, divertismentul 
şi dezvoltarea personalităţii joacă un rol crucial în viaţa individului. Cercetarea de 
faţă lasă loc unor noi noi studii care să se fundamenteze pe un lot mult mai mare de 
participanţi, şi care să completeze rezultatele actuale.  
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he present article focuses on the ways in which young people 
from Romania spend their free time. In the last decades, a 
transition from the definition of leisure time as a temporal 

dimension located outside the time devoted to professional activity and 
household work to the description of free time from the perspective of human 
development at an intellectual and spiritual level has taken place. A significant 
part of this paper is devoted to the classification of the functions of leisure time; 
factors influencing the forms of spare time, dedicated time; and the ways in which 
the target spends his free time, through a secondary analysis of statistical data. 
Qualitative empirical research is based on semi-structured interview guides, 
applied face-to-face on the one hand to a group of young Romanians aged 
between 25 and 35, from urban areas, segmented on different civil statutes – 
unmarried, married, with children and without children, and on the other 
hand, to some representatives of institutions providing leisure time activities. 

Keywords: free time, youth, cultural consume, unpaid work. 
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IMPLEMENTING SMART CITY SOLUTIONS:  
SMART CITY MAP AND CITY DROP     
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epresenting the new trend in city development, smart city 
represents an emerging topic. The paper provides an overview 
of the smart city concept, focusing on the developing of the 

subject in Romania and presenting two smart city applications developed 
both part as smart city solutions, and as the Smart City Map (that provides 
geospatial information services and accessible data for the general public 
to search and find out information on specific subjects such as geographic 
locations, buildings, natural environment and public facilities) and City Drop 
application (which facilitates access and guides users to local cultural 
places and events). Smart City solutions benefits are efficient resource utilization, 
increased quality of life, higher levels of transparency and openness towards 
citizens. 

Keywords: Smart City, Smart Solution, City Development, Smart 
Governance. 

INTRODUCTION 

Smart City represents the new trend in city development and governing by 
applying new sets of technologies that enables the citizens to freely access information 
about their city. Smart City represents a very broad term that encompasses a lot of 
domains: environment monitoring, traffic analysis, utilities monitoring, public 
transportation, incident reporting and many more. Gathering all the data from the 
aforementioned domains enables the city governance to make improvements on 
infrastructure and overall optimising its assets. Also it enables a more transparent 
communication between the governance and its citizens. 

A city becomes a Smart City if it has some key components that enable the 
centralisation of the above mentioned data. These components can take many shapes 
and forms from a simple website to more complex and context aware mobile 
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applications and specialised hardware. Another important aspect refers to the 
accessibility of the data in such way that the system should be freely accessed by 
the citizens and should allow them to propose modifications and corrections. By 
enabling the contribution of the citizens more angles are achieved regarding an 
information and it’s easier to obtain more data from citizens. 

Addressing the challenges above, the overall objective of the project “Creating 
R&D laboratories to develop big data products for IOT applications”, accessed 
by ANAGRAMA, is to develop innovative products for Smart Cities. Based on 
Application Program Interface (API) and Backend & Content Management System 
(CMS), four applications have been developed: Smart City Map, Buy Local, City 
Drop and Jobs Nearby. Two of them, Smart City Map and City Drop are presented 
in the next chapters. 

SMART CITY CONCEPT 

Smart City represents, as Albino et al. (2015) describes, a collection of paradigms 
spread across different domains: Economy, People, Governance, Mobility, Environment 
and Living. 

Smart Economy refers to the level of entrepreneurship and innovative spirit 
of the citizens quantified by the emergence of successful local businesses. It also 
allows easy accessibility to jobs and improves productivity by ensuring high 
mobility and high work standards. 

Smart Mobility implies a well-planned, emission free local transport system 
that allows fast commuting and a cleaner environment. A Smart City should provide 
infrastructure for non-mechanised transportation (bicycle, scooter, etc.) that can be 
combined with public transportation. Also the city should provide intermodal 
systems comprised of parking lots for cars at the city limits enabling the citizens 
that live in the suburbs to switch to the public transport. Smart Mobility refers also 
to ICT (Information and Communication Technology) transport by implementing 
the latest communication technologies thus ensuring fast internet over wire and 
wireless solutions. Last but not least, the city should be able to sustain its transport 
system by periodically improving and optimising it. 

Smart Environment refers to the quality of the environment inside and 
surrounding the city. This implies a good air quality, water treatment stations, clean 
garbage disposal, recycling programs and also an ecological awareness of the 
citizens which can be achieved by education. 

Smart People implies a diversification of education systems, from the 
traditional public systems to extracurricular programmes designed to better educate 
and open an individual. A high accent is put on open-mindedness and the ability to 
be ethnic plural. 
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Smart Living represents a collection of indicators that refers to the main 
points of having a high quality of life: good health conditions, high individual 
security, good housing conditions, education facilities, cultural and leisure facilities. 
All of the above mentioned should be generally accessible by any individual at 
any given moment. Another important aspect regarding this indicator is tourist 
attractiveness which can substantially increase city revenue and can help grow 
local businesses. 

Smart Governance implies that all of the citizens should be aware about the 
political status of the city and also be proactive regarding the governance. This can 
be achieved by integrated solutions that allow for a better communication between 
the citizens and the government thus opening and ensuring a more transparent 
public administration. Another important aspect represents the ability of the public 
administration to collect its taxes online and by slimming the bureaucracy ensuring 
a higher productivity. 

One of the biggest challenge in achieving the title of Smart City is the mentality 
of both the governance and the citizens. They should be technology literate and 
open towards learning new ways of living and that is because, in order to achieve a 
Smart City, it implies a behaviour change for both parties. Another challenge 
represents an economical one because implementing the necessary systems can 
prove to be costly and demands extensive investment (ex.: cleaner, electric buses 
for public transportation to replace old inefficient diesel ones). 

The advantage of achieving all of the above are evident and by reaching this 
level of integration can lead to a guaranteed improvement in the quality of life and 
higher efficiency of public spending. In order to overcome the challenge of achieving 
such a goal, small steps can be taken in that direction. Such small steps are represented 
by the following two applications Smart City Map and City Drop which aim to 
push further the Smart Living aspect of a Smart City. 

SMART CITIES IN ROMANIA 

The Urban Europe 2020 strategy for smart sustainable and inclusive urban 
growth defines priorities and initiatives in areas such as Infrastructure and 
Electronic communications, Health, Transport and mobility, Education, culture, 
tourism, Smart administration, Smart businesses, Public safety and Green energy 
(Urban Agenda for EU – Pact of Amsterdam). 

The analysis carried out by European Smart Cities Organization reveals 
evidence that some of most important cities in Romania rank behind average in 
smart city development (Figure 1). The results and performance of implemented 
smart solutions in Romanian cities should be improved in order to achieve a 
higher overall score.  
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Table no. 1 

EU Smart Cities ranking (www.smart-cities.eu/?cid=3) 

Country City Eco Peo Gov Mob Env Liv Rank 
LU Luxembourg   1 18 56   4 16   4   1 
DK Aarhus   2   3   6   3 19 27   2 
... ... … … … … … … … 
HU Miskolc 69 71 39 63 69 70 69 
PL Suwalki 67 70 55 57 71 68 70 
EL Larisa 58 61 76 74 22 74 71 
BG Ruse 61 74 70 69 62 72 72 
RO Sibiu 74 76 62 73 74 56 73 
EL Patrai 59 55 77 77 35 77 74 
BG Pleven 62 73 64 76 70 73 75 
RO Timișoara 70 75 63 72 75 71 76 
RO Craiova 75 77 59 75 77 76 77 

 
The ranking takes into consideration key indicators among which: smart 

economy, smart living, smart people, smart governance, smart mobility and smart 
environment. A comparison between smart city profiles of two Romanian cities 
Timisoara, Sibiu and the city of Graz in Austria reveals that we are one step behind 
average smart city development (Table no. 1). 

Figure 1 

Comparison between smart city profiles 

 
Sursa: http://www.smart-cities.eu/?cid=5&ver=3. 

 
Urban development performance depends not only on the technical infrastructure, 

but also on the availability and quality of knowledge, communication and social 
infrastructure (Spiro, 2006). 
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At national level, a Smart City guide was published relying on international 
best practices and solutions, emphasizing the vision on smart cities, goals and 
objectives. The guide addresses aspects like interoperability, security, smart businesses, 
improved public administration, tourism, transport healthcare and smart eGovernment 
services. 

In Romania there are several cities with initiatives in implementing smart city 
solutions such as Bucharest, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Timișoara, Craiova and 
Cluj-Napoca. These cities are relevant from an administrative, economic, cultural, 
tourist and industrial point of view. 

Bucharest developed a “Plan for Urban Development” which includes several 
projects, targeting modernization through tramway network improvement, new parking 
spaces and a more efficient public transport. One of the smart city initiative achievements 
is a Traffic Management System for 103 intersections (Bucharest Smart City). 

Sibiu city initiated a smart environment project called SMART CITY SIBIU 
Project which aims to promote smart solutions for energy generation and consumption, 
as well as an effective management of the electricity and heat consumption in 
selected areas of Sibiu. The project has a modular architecture consisting of 
central platform which monitors and orchestrates multiple applications (Smart 
City Sibiu). 

Also Alba Iulia is the first Romanian city to be rated by the ratings agency 
Moody’s. According to the   agency, Alba Iulia Municipality is a city with a strong 
institutional capacity for planning urban development and attracting finance for 
urban projects (Alba Iulia Smart City). 

Brasov is one of the first European cities implementing a system that manages 
all its street lights through an integrated remote lighting management system. The 
project in Brasov included the implementation of the system over a large variety of 
street lighting fixtures, as well as Smart applications as environmental sensors, 
video cameras, panic buttons, and a municipality-wide Wi-Fi MESH network. The 
system constantly monitors key parameters, offering analysis and planning tools 
with the aim to reduce energy consumption and maintenance costs (Brașov Smart 
City). 

For smart and sustainable growth of a city is important to promoting a more 
efficient use of resource, a competitive economy and an economy based on knowledge 
and innovation (Bătăgan, 2012). At national level there is a need to establish 
functional partnerships between all actors involved in a smart city ecosystem, 
whether we are talking about Public Administration, Private Companies, Professional 
Associations with a role in urban development and design. The collaboration 
between these entities will generate a coherent strategy, in line with the agenda 
defined by the Amsterdam Pact, with the needs of local communities and the 
technological capabilities of the ICT industry. 
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SMART CITY SOLUTIONS 

Smart City solutions benefits are efficient resource utilization, increased 
quality of life, higher levels of transparency and openness towards citizens.This 
study proposes a case analysis and overview of two Smart City solutions: a Smart 
City Map and a City Drop application which facilitate access and guide users to 
local places and events. 

Smart City Map – Intelligent City Map Application 
Smart City Map provides geospatial information services and accessible data 

for the general public to search and find out information on specific subjects such 
as geographic locations, buildings, natural environment and public facilities. 

Smart City Map – Intelligent City Map Application implemented by ANAGRAMA 
represents a multifunctional data hub, available online from a mobile terminal application. 
In addition to the incident reports sent directly, the application also provides localized 
information using the digital infrastructure of “CityDataPub”. The software solution 
is developed so that Smart City Map Application is projected as a multi-level map, 
personalized for different needs and working with massive real-time data. 

The Smart City Map software solution provides the following features: 
• Incident Report; 
• Free WiFi; 
• Accessibility; 
• Local Recycle – Recycle locally; 
• CityTourism – Tourism in town. 
The functionality specifications for each feature are detailed below. 

Incident Report feature 
The application provides to the users the ability to directly report to the authorities 

various incidents such as holes, damaged street lights, damaged signs or graffiti with 
description, image and geo-location and also provides the option to follow the evolution 
of such calls, having the following functionalities as shown in Figure 2 described below. 

• Search functionality –  it provides the ability to search for incidents by 
geo-location or type incident; 

• Map View – it provides the ability to view all incidents on a data map; 
• Map Filters – it offers the choice between different filters to refine the 

displayed search results; 
• Send Incident – it provides the ability to report incidents by sending via the 

application’s interface an explanatory text and an image; 
• Interactivity – it provides the ability to view each report in detail description / 

image, including whether the incident has been resolved or not. 
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Figure 2 

Incident Report (Anagrama – Smart City Map application) 

 

Free WiFi feature 

The application searches and connects to free Wifi networks in the user area, 
taking into account the particularities of each device, with the following functionalities, 
as shown in Figure 3 and described below. 

• City database – it creates a database of all the city’s free WiFi networks; 
• Search – it offers the option to search for labelled WiFi or for Geo location; 
• Map View – it provides the option to view all the WiFi networks on a data 

map; 
• Networking – it provide users the option to publish their own WiFi networks 

through the application; 
• Information Description – it proposes and offers the facility to access 

additional information about speed / accessibility / etc. for each network; 
• WiFi Connection – it provides the option to use the available public codes 

in order to connect users to the nearby WiFi networks. 

Incidents iOS
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A pprove Pic ture View Set Location View Descr ip t ion View Select  Inc id ent Type View

Descr ipt ion View

Sp lit  View List View Repor ted  Incid ent Prev iew
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Opens select ed Ap p

Last update: 3 March 20 17

Emp ty V iew  - Not L ogged  In
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Figure 3 

Free Wifi (Anagrama – Smart City Map application) 

 

Accessibility feature 
The application allows the search and discovery of buildings/ restaurants/ points 

of interest and also provides transport opportunities for visually impaired, hearing 
impaired or paralyzed people with the following functionalities as described below 
and shown in Figure 4: 

• City-level database – it provides the option to store in a database all the 
locations with transport possibilities (public transport, taxis) at city level; 

• Location Search – it provides the option to display nearby places or transport 
routes using its own GPS position; 

• Search by Point of Interest – it provides the option to refine the search 
results by categories, points of interest or type of disability; 

• Place Suggestion – it offers to the users the option to propose their own 
locations / transport possibilities and evaluation within the application in terms of 
accessibility and extra features; 

• Map View – it provides the option to view unobstructed places on a data map; 
• Route Planning / Navigation – it provides the option to use the integrated 

route planner in order to reach specific locations with suggested options for transport 
(barrier-free transport, transport public); 
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• Share Places – it offers the users the option to share recommended or not 
recommended places unknown to the community; 

• Retrieval – it provides the option to customize the information according to 
users own needs by memorizing places and transport opportunities. 

Figure 4 

Accessibility (Anagrama – Smart City Map application) 

 

Local Recycle – Recycle locally feature 
The application offers the opportunity to display the closest recycling centres, 

dumps or exchange centres using the geolocation function, having the following 
functionalities as described below and shown in Figure 5: 

• Database – it provides the option to store in a database all the places/ 
information already existing; 

• Search – it provides the option to search for geotags of recycling centres, 
exchange or nearby racks; 
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• Map View – it provides the option to view recycling locations in a data map; 
• Trash Reports – it provides the option to send geo-localized reports. 

Figure 5 

Local Recycle (Anagrama – Smart City Map application) 
Recycle Points iOS
Project : Smart Cit y Map Dat e created : 17 Feb ruary  20 17
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City Tourism – City Tourism feature 

The application provides an interactive map structured according to the needs of 
tourists that promotes events and local businesses, with the following functionalities 
as described below and shown in Figure 6: 

• Search by Point of Interest – it provides the option to search by point of 
interest and to use route planner integrated into the operating system; 

• Event Search – it provides the option to search for current events/ categories 
events; 

• Map View – it provides the option to view POIs and locations events in a 
data map; 

• Time Filter – it provides the option to filter events by visiting time; 
• Event Lists – it provides the option to track events and create a customized 

schedule using bookmarks and lists; 
• View Event Details – it provides the option to search for additional 

information about events, artists, program or tickets; 
• Home Tag – it provides the option to apply a hotel/ room geolocation tag 

to find the way back using the route planner integrated into the operating system. 
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Figure 6 

City tourism (Anagrama – Smart City Map application) 

 

City Drop 
In accordance with the cities necessity to create a better experience for 

citizens and tourists, “City Drop” is an interactive virtual guiding map introducing 
the points of interest of the city, detailing local cultural assets and social events for 
local residents and visitors. CityDrop Application implemented by ANAGRAMA – 
provides a software solution that will turn the city into a gigantic virtual library, 
through QR code stickers placed across the city (Figure 7).  
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This tool makes the decision-making process much more efficient for users as 
they can quickly and easily identify the best locations and events. Local residents or 
tourists can access, for example, classical literature or local art through these stickers 
placed in places like buildings, bus stops, park areas. 

The application allows regular modifications of the content and hidden surprises 
such as free event cards are provided in order to encourage users to follow the new 
features. These characteristics make it a platform for public content and advertising. 

Figure 7 

City Drop workflow (Anagrama – City Drop application) 

 
 
City Drop provides the following features: 
• Discover the city – it provides the ability to scan QR codes (Figure 8) to 

access various location-based content such as music, literature, or art; 
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• Map Overview – it provides the ability to display QR codes already found 
on a map; 

• Surprises – it provides the chance to randomly collect small rewards, such 
as free tickets, and also offers users the opportunity to access these surprises; 

• Customization – it provides users the ability to create and manage their 
own lists, to navigate and sort the collected content; 

• Social Integration – it provides users the ability to share the discovered 
content with their friends. 

Figure 8  

City Drop QR scan (Anagrama – City Drop application) 

 
 
A scenario example for the application is the following: a tourist discovers a 

QR code in a random city location, and wants to try CityDrop. After downloading 
and installing one of the versions – IOS or Android – he starts the application, 
which provides two possibilities: scan the code either as an authenticated user, thus 
create an account, either without registering. After creating an account he arrives to 
a location with a QR code, scans it and instantly saves the displayed item to a list. 
A list of created items can be customized, edited and sorted. 

The application is useful for both users, because it provides them constantly 
updated information concerning art and cultural events, and for the organizers as 
they can promote their events. 

Support technologies 
The support technologies for the applications development on server side are: 

PHP used as programming language, CodeIgniter as a support library in PHP and 
Bootstrap as a support library for layout and design. 

Mobile applications are developed in native programming languages thus on 
the IOS operating system Swift is used and Java is used on Android. The ReactJS 
is used as a support library for controlling graphic interface elements. 
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Innovative concepts resulting from the implementation of these solutions, 
based on Smart City technology, complemented by a public data platform and an 
interoperability platform can significantly help local government, citizens, tourists 
and the local business environment through high-availability and innovative services. 

CONCLUSIONS  

The benefits are a more transparent and reactive approach to its citizens’ 
needs. It becomes easier to navigate for visitors, and more serendipitous for locals. 
City officials and municipal governments are provided with a completely new way 
to connect with citizens and visitors and a city that is more connected to its people 
works and feels better. 

Small steps are being made towards the ultimate goal, Smart City, by 
improving on the Smart Living aspect of it. This steps are represented by the two 
above illustrated applications which enables the citizens of a city to be proactive 
regarding incidents that are occurring around them (Smart City Map) and the 
possibility to increase the awareness for local events and history which is ensured 
by the City Drop application. 
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eprezentând noul trend în dezvoltarea urbană, oraşele inteligente 
reprezintă un subiect la zi. Articolul oferă o viziune de ansamblu 
asupra conceptului oraş inteligent, concentrându-se pe dezvoltarea 

subiectului în România şi prezentând două aplicaţii tip oraş inteligent, dezvoltate 
parte ca soluţii smart city, parte ca Harta Smart City (care oferă servicii de 
informare geospaţială şi date accesabile, ca publicul să poată căuta şi găsi 
informaţii pe subiecte specifice ca locaţie geografică, clădiri, mediu natural şi 
facilităţi publice). O altă aplicaţie este cea numită City Drop (care facilitează 
accesul şi îndrumă utilizatorii către locaţii şi evenimente locale culturale). 
Beneficiile soluţiilor Smart City sunt: utilizarea eficientă a resurselor, o calitate 
mai bună a vieţii, niveluri crescute de transparenţă şi deschidere către cetăţeni. 

Cuvinte-cheie: oraş inteligent, soluţii inteligente, dezvoltare urbană, 
guvernare inteligentă. 
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COMENTARII 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI  
ÎN URMĂTORII 20 DE ANI 

IOAN MĂRGINEAN 

INTRODUCERE 

În cele ce urmează, am în vedere conţinutul şi semnificaţia „Strategiei de 
dezvoltare a României în următorii 20 de ani” (demarată în 2014), coordonator 
general academician Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, şi la 
elaborarea căreia au participat cercetători din cadrul Institutelor acestui înalt for 
ştiinţific al ţării, precum şi alţi specialişti.  

Prin actuala Strategie, Academia Română îşi continuă activitatea la obiectivul 
asumat de-a lungul timpului de a contribui la dezvoltarea ţării.  

Aşa cum se precizează în „Cuvântul-înainte” al coordonatorului din Sumarul 
executiv (2017), actuala Strategie (demarată în 2014) conţinea la început 11 proiecte 
repartizate în cadrul Institutelor şi Filialelor Academiei Române, iar pe parcurs s-au 
mai adăugat alte două proiecte coordonate de Banca Naţională şi de Guvern, iar în 
desfăşurarea activităţilor au fost implicaţi şi cercetători, profesori şi alţi specialişti 
din diverse instituţii. 

Mai întâi voi reda o prezentare a etapelor de elaborare a Strategiei aflată în 
atenţie, cu publicaţiile respective, pentru ca, ulterior, să reliefez conţinutul acesteia. 

PROIECTELE COMPONENTE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  
A ROMÂNIEI ÎN URMĂTORII 20 DE ANI 

Programul Strategiei este organizat a se desfăşura în şase faze, şi a vizat la 
început, ca orizont, anul 2035. Ulterior, intervalul de timp s-a extins la anul 2038. 
În prezent (2017) el se află la faza a 5-a cu difuzarea volumului „Sinteză” şi a unui 
„Sumar executiv”, către institutele naţionale şi partidele politice, în vederea obţinerii 
de observaţii şi sugestii pentru redactarea formei finale a Strategiei, urmând ca în 
anul viitor (2018), la Centenarul Marii Uniri, să se obţină un consens instituţional 
asupra noii strategii de dezvoltare a ţării. 
                                                 

Adresa de contact a autorului: Ioan Mărginean, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
imargin@iccv.ro. 

CALITATEA VIEŢII, XXVIII, nr. 3, 2017, p. 328–338 
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Tocmai de aceea, consider că este oportună şi o succintă prezentare a proiectelor 
Strategiei şi a fazelor parcurse („Strategia de dezvoltare a României în următorii 
20 de ani”, vol. I, 2015, coord. acad. Ionel-Valentin Vlad). 

1. „Şcoala şi educaţia” (instituţia coordonatoare Filiala Cluj-Napoca a Academiei 
Române: coord. prof. univ. dr. Ionel Dumitrache, mcAcR; prof. univ. dr. Emil Burzo); 

2. „Resursele naturale – rezervele strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor 
viitoare” (Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iaşi: coord. acad. 
Bogdan Simionescu); 

3. „Securitatea şi eficienţa energetică” (Centrul pentru Promovarea Energiilor 
Regenerabile, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”: 
coord. prof. univ. dr. Filip Cârlea); 

4. „Securitatea informatică – protecţia cibernetică, protecţia proprietăţii intelectuale 
în proiecte şi în publicarea electronică” (Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa 
Artificială „Mihai Drăgănescu”: coord. acad. Dan Tufiş); 

5. „Securitate şi siguranţă alimentară” (Institutul de Economie Agrară, INCE: 
coord. acad. Cristian Hera; acad. Ioan Păun Otiman); 

6. „Economia şi calitatea vieţii” (Institutul de Prognoză; Institutul de Economie 
Naţională şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul INCE: coord. acad. 
Lucian Albu; prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, mcAcR şi prof. univ. dr. Cătălin Zamfir 
mcAcR); 

7. „Sănătatea de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în 
România” (Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau”: coord. acad. Victor Voicu); 

8. „Proiectul european al Dunării” (Institutul de Geografie: coord. acad. 
Cristian Hera şi acad. Nicolae Panin); 

9. „Cultura românească între naţional, localizare în zona proximă şi univesal – 
Europa multilingvistică, cultura electronică” (Institutul de Filozofie şi Psihologie 
„Constantin Rădulescu-Motru”: coord. acad. Alexandru Surdu); 

10. „România, societatea cunoaşterii şi a valorii adăugate la ceea ce are” 
(Biblioteca Academiei Române: acad. Florin Filip); 

11. „România în era globalizării – Spaţiu şi tradiţie de întâlnire a civilizaţiilor, 
de echilibru şi moderaţie” (Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale: 
coord. prof. univ. dr. Dan Dungaciu). 

Pe parcurs s-au mai propus încă trei proiecte, dar s-a continuat numai cu 
primele două („Strategia.....” vol. III, partea I, 2016). 

12. „Finanţele publice şi moneda” (Banca Naţională: coord. acad. Mugur 
Isărescu); 

13. „Instituţii publice stabile, respectate şi durabile. Stabilitatea statului român” 
(coord. consilier guvernamental dr. Cosmin Marinescu). 

Cel de-al treilea proiect „Strategia de apărare” nu a mai fost inclus în acest 
demers, probabil avându-se în vedere statutul specific al domeniului. 

Cât priveşte fazele Strategiei: faza I (2014) a constat în definitivarea tematicii 
celor 11 proiecte interdisciplinare, a coordonatorilor din institutele Academiei Române, 
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a grupurilor de lucru, stabilirea cercetătorilor şi experţilor. A urmat faza a II-a, cu 
publicarea volumului I (2015). În acest volum se regăsesc analizele situaţiilor existente 
pentru fiecare domeniu de referinţă, Analiza SWOT, o prezentare a obiectivelor de 
urmărit, precum şi a rezultatelor aşteptate. Volumul cuprinde informaţii deosebit de 
relevante, cu identificarea punctelor tari şi ale celor slabe, ameninţările şi oportunităţile. 
Cât priveşte ţintele de atins, unele dintre acestea, în varianta optimistă şi realistă, 
pot fi considerate a fi deosebit de ambiţioase, dar de mare interes, iar atingerea lor 
necesită o mobilizare consistentă.  

Faza a III-a a Strategiei (2016) a avut ca obiectiv specificarea progreselor 
aşteptate pe intervale de timp, termen scurt (următorii 3–5 ani), mediu (10 ani) şi 
lung (20 de ani), dar şi a ţintelor de atins, în context UE, iar rezultatele s-au 
publicat în volumul al II-lea (2015), inclusiv cu sinteze ale demersurilor întreprinse 
în faza a II-a.  

Faza a IV-a, cu obiectivul de a stabili resursele necesare atingerii ţintelor 
(bornelor în formularea din Strategie), cu publicarea volumului III – partea I (2016). 
Volumul încorporează şi rezultatele a trei seminarii ştiinţifice, iar rezultatele acestora 
s-au concentrat, în mare parte, pe întemeierea argumentată a ţintelor de urmat 
pentru cele trei intervale de timp menţionate anterior. 

Importanţa conţinutului acestui volum constă în estimările privind cheltuilile 
necesare a fi alocate realizării proiectelor. Din experienţa trecută rezultă că lipsa 
resurselor materiale a fost principala cauză a nerealizării multora dintre obiectivele 
prevăzute în diverse strategii de dezvoltare. 

Menţinându-se intervalul de referinţă de 20 de ani, termenul lung al obiectivelor 
Strategiei a fost deplasat şi el, menţionându-se acum anul 2037. 

În anul 2016 apare şi partea a II-a a volumului III, axată pe scenarii privind 
realizarea Strategiei, şi se încheie astfel etapa a IV-a. Sunt incluse şi analizele pentru 
proiectele 12 şi 13 cu coordonatorii schimbaţi (prof. univ. dr. Florin Georgescu; 
prof. univ. dr Liviu Voinea şi dr. Gheorghe Gherghina, respectiv, prof. univ. dr. 
Vasile Sebastian Dâncu). 

Pentru concretizarea strategiilor au fost organizate trei sesiuni de dezbateri.  
În cadrul fazei a V-a (2017) s-au realizat „Sinteza Strategiei” (volumul IV, 

2017) şi un „Sumar executiv”. 
În pregătirea volumului IV s-au organizat alte două seminarii, cu dezbateri 

asupra materialelor de sinteză pentru cele 13 proiecte şi corelarea acestora pentru  
a se obţine o formă unitară a Strategiei, cu orizontul 2038, şi cu două termene 
intermediare (2020 şi 2028). 

La finalizarea demersului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a României 
în următorii 20 de ani (2018–2038) apreciem depunerea unui efort creativ deosebit 
de mare din partea celor implicaţi, cu aducerea în atenţie a stărilor de fapt din 
societatea românească, precum şi cu propuneri de ţinte de atins, şi a mijloacelor de 
acţiune. În total, cele cinci volume ale Strategiei însumează peste 3 000 de pagini. 
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După publicarea „Sintezei” şi a „Sumarului executiv” se aşteaptă observaţiile 
şi integrarea lor în formă finală (octombrie 2017), pentru ca în anul viitor, al Marii 
Uniri, să se obţină un consens instituţional sub patronajul Preşedintelui României 
(ian.–febr. 2018). 

CONŢINUTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI  
ÎN URMĂTORII 20 DE ANI 

În partea a doua a demersului de faţă mi-am propus să realizez un comentariu, 
având în vedere, în special, „Sumarul executiv” (sinteza condensată, încă 130 pagini 
din text), cu cele 13 proiecte ale Strategiei. Am decis să mă axez pe „Sumarul 
executiv” pentru a avea în vedere, în primul rând, ceea ce autorii au considerat a fi 
cele mai relevante aspecte ale conţinutului Strategiei (la unele proiecte apar doar 
unii din coordonatorii iniţiali, iar la altele aceştia s-au schimbat pe parcurs).  

În Cuvântul-înainte al coodonatorului general, acad. Ionel-Valentin Vlad 
(pag. XI–XVII), se prezintă contextele intern şi extern la care este raportată Strategia. 

Dacă primul context este definit prin aniversarea, în anul 2016, a 150 de ani 
de la înfiinţarea Academiei Române şi alegerile locale şi parlamentare anul 2017 
priveşte pregătirile pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri, iar în anul 2018 
urmează desfăşurarea de evenimente specifice acestei sărbători, pentru care Academia 
Română are un program al său. 

Cât priveşte contextul extern, sunt menţionate alegerile generale din unele 
ţări membre UE, ca şi din SUA, anunţul Marii Britanii de a ieşi din UE; discuţiile 
despre evoluţiile în viitorii ani, cu cinci scenarii posibile, de la continuarea actualei 
direcţii, la un federalism sporit, precum şi referiri la relaţiile internaţionale, cu o 
serie de ameninţări. 

În elaborarea Strategiei s-a urmărit evidenţierea situaţiei României pentru 
fiecare domeniu şi unde să ajungă în viitorii 20 de ani (2038), furnizând, în contextul 
integrării României în UE, un „instrument creator de construcţie, de convergenţă 
internă şi externă şi de coerenţă în dezvoltarea României” (op. cit., p. XVII). 

• Proiectul „Şcoala şi educaţia” (coord. prof. univ. dr. Ioan Dumitrache, 
mcAcR, pp. 1–9). Obiectivul urmărit pentru 2038 este cel al unei „Românii Educate” 
cu posibilitatea ca ţara „să fie poziţionată între primele zece ţări ale Europei ca 
economie, educaţie, nivel de trai” (p. 1). Desigur că formularea unei astfel de ţinte 
este mobilizatoare, dar sunt de avut în vedere avansurile ce ar trebui să se obţină în 
domeniile respective. În acest context sunt formulate şapte valori necesare, de 
încorporat pe deplin în sistemul educaţional: încredere, flexibilitate, diversitate, 
excelenţă, echitate, transparenţă, stare de bine/bunăstare. 

Pornind de la aceste valori sunt propuse 13 direcţii de politică educaţională, 
la nivel general, structural sistemic, instituţional şi procesual, cu opt programe 
fundamentale de la startul în educaţie, la societatea cognitivă. Totodată, se estimează 
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necesitatea unei alocări de 7% din PIB pentru educaţie pentru următorii 10 ani şi de 
6% ulterior. 

• „Resursele naturale – rezervele strategice, ce folosim şi ce lăsăm 
generaţiilor viitoare” (coord. acad. Bogdan C. Simionescu, pp. 11–16). 

Textul se deschide cu menţionarea provocărilor, între care gradul avansat de 
epuizare a resurselor, productivitate şi eficienţă scăzute (p. 11). Se continuă cu 
punctul de plecare al Strategiei: valorificarea cât mai prudentă a resurselor; principiile 
şi direcţia principală a Strategiei, respectiv înscrierea României pe traiectoria dezvoltării 
durabile, cu reabilitarea patrimoniului natural. Sunt vizate componentele: calitatea 
aerului, apa, solul, pădurile, ariile protejate, resursele subsolului şi cele energetice, 
deşeurile. 

Principalele acţiuni privesc limitarea degradărilor şi aducerea la parametri 
dezirabili, ceea ce reclamă atât resurse materiale cât şi umane. Numai reducerea 
poluării aerului cu emisiile de gaze cu efect de seră ar necesita 1,47% din PIB 
(7,4 mld. lei); investiţiile în accesul la apă potabilă şi în sistemele de colectare şi 
epurare a apei uzate, canalizare etc. necesită, pentru următorii cinci ani, aproape 
15 mld. euro, iar alţi 7 mild. pentru încă un interval de cinci ani. La rândul lor, 
investiţiile pentru managementul riscului de inundaţii costă 17 mld. euro. 

Costurile necesare pentru investiţiile în asigurarea calităţii mediului ajung la 
4,5 mld. euro; pentru ariile protejate se estimează 920 mil. euro, iar pentru resursele 
energetice alte 100 mld. euro (în perioada 2018–2038); la rândul lor reducerea emisiilor 
în cazul deşeurilor necesită până la 450 mil. euro. De menţionat că reciclarea 
deşeurilor trebuie să fie o activitate antreprenorială. Nerealizarea obiectivului de 
reciclare (50% din deşeurile municipale solide până în anul 2020, eventual cu o 
prelungire de cinci ani) va atrage penalizări din partea UE (pp. 13–16). 

După cum se constată, îmbunătăţirea condiţiilor de mediu necesită cheltuierea 
unor sume foarte mari. După cum este necesară şi o schimbare de comportament a 
populaţiei cu prevenirea în mai mare măsură a degradării acestuia. 

• „Securitatea şi eficienţa energetică” (coord. prof. univ. dr. Filip Gârlea, 
pp. 17–24) 

România are resurse energetice importante, cu o independenţă în tendinţă de 
consolidare, de până la 85% (p. 17). Trebuie să precizăm că această situaţie se datorează 
atât resurselor existente, capacităţilor de producţie, creşterii eficienţei energetice, 
dar şi faptului că, pe parcursul tranziţiei, s-a diminuat semnificativ necesarul de 
consum, ca urmare a dezindustrializării. 

Pentru viitor se consideră că sunt necesare „capacităţi energetice noi, cu 
tehnologii curate”. Totodată este necesară deţinerea de către stat de participaţii în 
sectorul electroenergetic şi să participe la investiţii strategice (p. 24). 

• „Securitatea informatică – protecţia cibernetică, protecţia proprietăţii 
intelectuale în proiecte şi în publicarea electronică” (coord. acad. Ioan Doru 
Tufiş, responsabil proiect dr. Angela Ioniţă, pp. 25–31) 

În cadrul proiectului starea actuală în domeniu este considerată a fi una precară 
şi se propun măsuri, se fac recomandări de îmbunătăţire, începând cu înfiinţarea de 
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instituţii care să se ocupe de securitatea cibernetică, cu recomandarea dezvoltării 
unui management al riscului, adoptarea standardelor şi a procedurilor de întărire a 
capacităţii de răspuns la incidente de securitate cibernetică până la formarea 
specialiştilor şi instruirea operatorilor economici în domeniul respectiv. 

• „Securitate şi siguranţă alimentară” (coord. acad. Cristian Hera, responsabil 
proiect acad. Păun Ion Otiman, pp. 33–38). 

Pornind de la evaluarea stării securităţii alimentare şi nutriţionale, se consideră 
că, în viitorii 20 de ani, ar trebui să se obţină o dublare a valorii producţiei agricole, 
cu tranziţia de la o ţară net importatoare la una exportatoare de produse agricole. 

De asemenea, se impune creşterea accesului populaţiei la hrană şi îmbunătăţirea 
calităţii alimentaţiei, precum şi ridicarea nivelului educaţiei populaţiei rurale, 
pregătirea profesională a fermierilor, reabilitarea sistemelor de irigaţii. 

Implementarea programelor necesită alocarea de fonduri publice consistente: 
pregătirea şefilor de exploataţii necesită două mld. euro; pentru cercetarea agricolă 
câte 700 mil. euro pe an; reabilitarea şi modernizarea sistemelor de irigaţii 1,4 mld. 
euro; infrastructura rurală 15 mld. euro (p. 36). 

Printr-o astfel de abordare s-ar putea recupera decalajele faţă de ţările 
dezvoltate în privinţa agriculturii, urmând exemplul Franţei. 

• „Economia şi calitatea vieţii”  
În acest caz avem de-a face cu un proiect care a fost împărţit în trei părţi, dată 

fiind complexitatea implicată. 
Partea I – Cadrul economic al dezvoltării României (coord. acad. Lucian Liviu 

Albu, pp. 39–45). Partea a II-a – Dezvoltarea durabilă şi eficienţa macroeconomică 
(coord. prof. Gheorghe Zaman, mcAcR, pp. 45–57). Partea a III-a – Calitatea vieţii 
(coord. prof. Cătălin Zamfir, mcAcR, pp. 57–61). 

În Partea I se prezintă calculele referitoare la evoluţia Produsului Intern Brut 
pe locuitor (PIB/locuitor/PPP) exprimat în dolari SUA, avându-se în vedere 
scenariile realist, optimist şi pesimist. În scenariul realist se porneşte de la ce se 
estimează că se va întâmpla în UE (cu ritmul mediu de creştere a PIB de 2,6% în 
perioada 2020–2030 şi de 2,4% în 2031–2038), iar în România creşterile se 
preconizează a fi de 5% şi respectiv 4,0% (pp. 40–41). Deşi România a înregistrat 
creşteri importante după anul 2000 şi sunt premise ale continuării trendului, 
recuperările decalajelor se vor produce totuşi într-un ritm scăzut. 

În realizarea creşterii economice un rol semnificativ îl au investiţiile publice. 
Aşa cum se cunoaşte, în România veniturile bugetare ca valori relative din PIB sunt 
mici (maxim 34,8%), faţă de situaţiile din alte ţări UE şi doar în 2035–2038 ar 
ajunge la 40% (pp. 42–43). Pe de altă parte, însă, este de consemnat că se caută 
realizarea unei mai bune colectări a veniturilor bugetare, ceea ce ar putea creşte 
mai repede şi cu mai mult nivelul menţionat anterior. 

Partea a II-a se concentrează pe sustenabilitatea dezvoltării economico-sociale, 
cu ţintire asupra bunăstării populaţiei şi consolidarea clasei de mijloc (p. 45). Dezvoltarea 
durabilă vizează componentele economic, social şi de mediu (ambiental). 
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Analiza măsurii în care România se înscrie în ţintele UE 2020 în privinţa unor 
indicatori esenţiali (rata ocupării, cheltuieli cu cercetarea, dezvoltarea şi inovaţia; 
energie regenerabilă; eficienţa energetică; rata abandonului şcolar şi a educaţiei 
terţiare) reliefează faptul că declajele sunt extrem de mari (p. 48), exceptând energia 
regenerabilă, ca procent din consumul brut şi eficienţa energetică, unde ţintele sunt 
îndeplinite, inclusiv prin scenariul optimist. Astfel, pentru energia regenerabilă, 
România avea ţinta îndeplinită la nivelul anului 2014, perioada de debut a Strategiei 
(26,1% faţă de 20% ţinta UE 2020); cât priveşte eficienţa energetică (fără indicarea 
valorii pentru 2014), dar este de presupus că era îndeplinită, atâta timp cât pentru 
anul 2018 sunt trecute procente de 40–41,5%, cu mult peste media UE. La ceilalţi 
indicatori, se poate ajunge la nivelul ţintelor respective într-un interval mare de 
timp (cu diferenţe de 20 de ani şi chiar mai mult). Astfel, la rata ocupării (populaţia 
20–64 ani) numai în anul 2038 se atinge ţinta UE pentru 2020 (scenariul optimist şi 
realist); în privinţa cheltuielilor cu cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, numai prin 
scenariul optimist se produce apropierea de ţintă UE 2020 (2,9% faţă de 3% din PIB). 

Și în privinţa abandonului şcolar, cu ţintă UE de sub 10%, România are o 
situaţie precară: 17,3% în 2014, şi cu 10% în scenariul optimist, pentru 2018; tot 
10% în 2028, pentru scenariul realist şi 7%, în anul 2038. 

La educaţia terţiară, cu ţinta UE de 40% din populaţia 17–33 ani, nu este 
identificată atingerea acesteia nici în anul 2038 (39% la scenariul optimist şi 29% 
la cel pesimist). 

Un alt domeniu abordat se referă la stabilitatea financiară ca obiectiv strategic 
al dezvoltării durabile şi creşterii eficienţei macroeconomice. Recomandarea este ca 
datoria publică să fie menţinută la limitele actuale, de 38–40% din PIB, iar pe măsura 
creşterii PIB, serviciul anual al datoriei publice să se diminueze, de la 26–28%, la 
15–20%, în anul 2038 (p. 54). 

Partea a III-a, referitoare la calitatea vieţii conţine o diagnoză a stării sociale, 
considerată a fi una gravă, din cauza economiei slab dezvoltate, dar şi ca urmare a 
politicii publice minimale adoptate pentru domeniul social (p. 58). 

Problemele sociale de rezolvat, pentru următorii 20 de ani, se referă la: 
amploarea sărăciei; migraţie externă masivă pentru muncă; grupurile defavorizate, 
cu situaţia social-economică deosebit de gravă a romilor: 84% trăiesc în sărăcie, au 
un nivel scăzut de educaţie şi calificare (p. 60). 

Îmbunătăţirea stării sociale din ţară reclamă o administraţie raţională şi eficientă, 
centrată pe interesele populaţiei, un sistem politic mult mai democratic şi transparent. 

Strategia generală constă în schimbarea politici sociale ale „statului minimal”, 
cu una asemănătoare strategiei europene. 

În perspectiva anului 2038, obiectivul „unei societăţi echilibrate, raţional 
organizată” (p. 61), este realizabil, dacă este adoptat şi urmat la toate nivelurile de 
organizare ale societăţii. 

• „Sănătatea. De la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în 
România – Repere pentru următoarele două decenii” (coord. acad. Victor Voicu, 
pp. 63–66). 
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În Proiectul referitor la sănătate se porneşte de la faptul că sănătatea populaţiei 
este un domeniu „cu impact puternic asupra calităţii vieţii” (p. 63), dar valorile unei 
serii de indicatori evidenţiază probleme importante cărora trebuie să li se facă faţă, 
de la îmbătrânirea demografică – rate înalte de morbiditate şi mortalitate, la scăderea 
celei de natalitate, de la o infrastructură neactualizată la alocări financiare insuficiente. 
Se doreşte ajungerea la un sistem de îngrijire a sănătăţii centrat pe profilul individual 
de risc „mai eficient, mai echitabil şi mai flexibil” (p. 63). 

Atingerea unui astfel de obiectiv necesită o dezvoltare accelerată a sistemului, 
inclusiv a celui privat, menţinerea accesului deschis la servicii medicale prin solidaritate 
socială; focalizare pe medicina de prevenţie; formarea specialiştilor, aşteptându-se 
ca România să se apropie de nivelul mediu din UE în privinţa indicatorilor de 
sănătate. 

• „Proiectul European al Dunării – Strategia naţională a Dunării” (coord. 
acad. Cristian Hera, responsabil proiect acad. Nicolae Panin, pp. 68–72). 

Avându-se în vedere Strategia Europeană pentru regiunea Dunării (SUERD), 
se dezvoltă o strategie naţională cu privire la cercetarea şi inovarea pentru regiunea 
Dunării româneşti. Şi aceasta conţine, ca obiective (pp. 65–72): interconectarea 
acestei regiuni cu întregul bazin al fluviului: căi navigabile interioare mai flexibile, 
legături rutiere, feroviare şi aeriene; încurajarea energiilor durabile; protejarea mediului 
şi gestionarea riscurilor de mediu; creşterea prosperităţii, prin coordonarea fondurilor 
naţionale, regionale şi UE, stimularea excelenţei în cercetare (atingerea unui minim 
al investiţiilor guvernamentale şi procente de 3% din PIB; consolidarea infrastructurii 
de cercetare şi a cooperării între universităţi şi centre de cercetare, precum şi alte 
acţiuni care să conducă la succes proiectul respectiv, ceea ce presupune adoptarea 
lui de către organele de stat şi finanţare adecvată. 

• „Cultura românească între naţional, localizare în zona proximă şi 
universal. Europa multilingvistă, cultura electronică” (coord. acad. Alexandru Surdu 
şi acad. Victor Spinei, pp. 73–79). 

Prin Proiect, se asumă prevederile Agendei Europene pentru cultură (2007), 
„de promovare a diversităţii culturale şi dialogului intercultural” (p. 73). Proiectul 
înglobează câteva concepte cheie interdependente: conservare şi dezvoltare, vizibilitate 
internă şi internaţională, dialog intra şi intercultural. 

Se au în vedere domeniile: filosofie, psihologie, istorie, literatură, folclor, 
lingvistică, istoria artei (consider că îşi au foarte bine locul şi sociologia, antropologia, 
etnografia). 

Se urmăreşte valorificarea tradiţiei culturale naţionale scrise; dezvoltarea unor 
platforme online; traducerea în limbi străine a creaţiilor culturale româneşti, dezvoltarea 
de grupuri de cercetare; reabilitarea monumentelor istorice şi, nu în ultimul rând, 
finanţarea consistentă a proiectelor culturale, de cercetare şi multe altele, inclusiv 
un post de televiziune într-o limbă de circulaţie internaţională, care să prezinte 
realitatea românească, cultură, social, economic, politic etc. 

Prin scenariile realizate (pp. 78–79), doar cel optimist, în care nu se iau în 
considerare factorii de risc, ar conduce la recuperarea decalajelor faţă de ţările UE 
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dezvoltate, cel realist cu combinare a doi factori de risc, ar prezenta o recuperare 
importantă a acestor decalaje. În scenariul pesimist cu o conjunctură nefavorabilă, 
ca urmare a unor posibile deteriorării ale situaţiei internaţionale, înrăutăţirea situaţiei 
economice şi sociale din ţară, ar promite doar încetinirea procesului de depreciere a 
patrimoniului naţional, dacă se adoptă, totuşi, măsurile prevăzute în strategie. 

• „România – Societatea cunoaşterii şi a valorii adăugate la ceea ce are” 
(coord. acad. Florin Filip; responsabil dr. Viorel Gaftea, pp. 83–86). 

Societatea bazată pe cunoaştere se referă la crearea, prezervarea, transmiterea 
şi folosirea elementelor de cunoaştere, iar resursele acesteia sunt cunoştinţele care 
alcătuiesc „conceptele individuale şi colective” (p. 81). Aşa cum era de aşteptat, 
România trebuie să dezvolte un program amplu şi consecvent de trecere consistentă 
la ceea ce presupune societatea cunoaşterii prin educaţie, sporirea competenţelor 
informatice, accesul la internet de mare viteza, strategie de securitate cibernetică 
(pp. 84–85). 

În toate cele trei variante de scenarii se aşteaptă progrese pentru următorii 
20 de ani, cel puţin unul de tip regional, iar la vârful performanţei, un nivel mediu 
UE, în condiţiile elaborării unor planuri de acţiune adecvate. 

• „România în era globalizării – Spaţiu şi tradiţie de întâlnire a civilizaţiilor, 
de echilibru şi moderaţie” (coord. prof. univ. dr. Dan Dungaciu, pp. 87–91). 

În condiţiile actuale, cu multe ameninţări, România trebuie să îşi fructifice 
potenţialul şi să devină „regiune naturală de atractivitate şi influenţă” (p. 87). Este 
vorba de regiunea extinsă a Mării Negre (cu o rază de 1 500–2 000 km). 

Analiza realistă a situaţiilor de fapt, în ceea ce priveşte România, ca punte 
euroatlantică, între Est şi Vest, cu vulnerabilităţile specifice, provocările la nivel 
regional şi mondial, conduce la o constatare mai degrabă pesimistă, şi se accentuează 
necesitatea adoptării de soluţii interne cu instituţii publice şi stat funcţional, 
asumarea mizelor de politică externă „noua generaţie politică” (p. 91).  

„Finanţele publice şi moneda” (coord. prof. Florin Georgescu, pp. 93–98). 
În text se reliefează o situaţie schimbată faţă de perioada anterioară, în ceea 

ce priveşte raporturile dintre sectoarele economic şi financiar, astfel că s-a ajuns la 
„o creştere economică fără aportul creditării”, ceea ce a condus la contradicţii: rate 
minime ale dobânzilor, stagnarea investiţiilor. 

În spaţiul economic-financiar românesc randamentul capitalului este mai ridicat 
decât în ţările dezvoltate (21%, faţă de 5–6%). Are loc, însă, o decapitalizare a 
firmelor, prin înregistrarea de pierderi anuale (5% din PIB – circa 8 miliarde Euro; 
p. 94). Creşterea economică nu se reflectă corespunzător în veniturilor populaţiei; 
distribuirea veniturilor favorizează capitalul, comparativ cu munca etc. 

Este necesar ca, şi pe viitor, să se menţină un nivel apropiat de cel actual al 
datoriei publice (40% din PIB), iar deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB 
(p. 96). 

• „Instituţii publice stabile, respectate şi durabile – Stabilitatea statului 
român” (coord. prof. univ. dr. Vasile Sebastian Dâncu, pp. 99–110). 
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Analizele efectuate pentru starea de pornire conduc autorii tot la rezultate 
pesimiste referitoare la relaţia stat – cetăţeni: o birocratizare excesivă, corupţie în 
administraţie, structuri excesive (obeze), politizare excesivă, disfuncţionalităţi de 
funcţionare, stat inerţial (p. 99). 

Se consideră că statul arogant, corupt, opac, obez, birocrat şi indiferent trebuie 
să devină statul suplu, responsabil, transparent, integru şi apropiat de cetăţean  
(p. 100). Dacă se pot comenta unele din generalizările privind situaţia actuală, este 
evident că ceea ce se propune sunt obiective cu totul dezirabile de modernizare, iar 
în acest context sunt avute în vedere detalierea măsurilor de adoptat – instrumente 
şi strategii, de la reforma instituţională, cu creşterea performanţelor instituţiilor 
publice, la guvernare deschisă (p. 102). Aceasta din urmă se referă la consolidarea 
administraţiei publice şi a funcţiei publice, formarea profesională pentru administraţia 
publică, debirocratizare, descentralizare. Prin detalierea strategiei realiste (cea mai 
probabilă), se au în vedere ţinte pe cele trei intervale de timp, iar, pe lângă 
aşteptările de realizare a obiectivelor se indică şi poziţionări ale României în cadrul 
unor clasamente ale Băncii Mondiale, OECD, UE. 

Îmbunătăţirile se raportează la câştigarea unor poziţii mari favorabile în 
aceste clasamente, dar şi determinarea unor niveluri-ţintă de atins. 

Este adus în atenţie şi un scenariu catastrofic cu semn de întrebare. Se apreciează 
însă că statul român îndeplineşte satisfăcător funcţiile minimale: de furnizare de bunuri 
publice. Dincolo de acestea se consideră necesar, ca prin reforma instituţională „să 
crească forţa statului, capacitatea lui de acţiune” (p. 110). 

După această incursiune în conţinutul „Strategiei de dezvoltare a României”, 
mai menţionez că la sfârşitul volumului sunt nominalizaţi experţii care au participat 
la elaborarea proiectelor, inclusiv la seminariile de brainstorming (din 2015) şi la 
ancheta Delphi. 

CONCLUZII 

Desigur, aici este vorba de concluzii de etapă şi se intenţionează ca Strategia să 
fie finalizată, în urma observaţiilor şi propunerilor, în vederea adoptării ei printr-un 
acord naţional. 

Chiar şi din prezentarea sumară rezultă faptul că, într-adevăr, s-au depus 
eforturi consistente, cu rezultate remarcabile în demersul de elaborare a proiectelor 
incluse în această Strategie, şi ea se constituie într-o realizare ştiinţifică de excepţie. 

Sunt de apreciat, de asemenea, estimările, cu cele trei scenarii, care se referă 
la progresul aşteptat să se obţină în intervalul celor 20 de ani, rezultatele depinzând 
de intervenţiile efective pentru realizarea obiectivelor incluse, dar şi de contextele 
viitoare, interne şi externe, care pot fi mai mult sau mai puţin favorabile, sau să 
inducă dificultăţi în atingerea ţintelor. 

Chiar dacă unele dintre propunerile formulate sunt dezbătute în prezent în spaţiul 
ştiinţific, dar şi în cel public, înscrierea lor într-o strategie coerentă, pe domenii 
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interconectate, aduce, evident, un plus de cunoaştere şi, mai ales, când se indică 
modalităţi de acţiune în vederea atingeri ţintelor propuse pentru un domeniu sau 
altul. Apreciez, în mod deosebit, ţintele care se referă la progresele ce urmează a fi 
realizate, faţă de situaţia actuală şi cum pot fi ele obţinute. 

Încheierea unui acord naţional pe conţinutul şi apoi pe implementarea propunerilor 
din Strategie este, fără nicio îndoială, în măsură să se obţină progrese semnificative 
în domeniile vizate cu efecte benefice, pentru întreaga ţară.  

Totodată, precizez şi faptul că, în cadrul Proiectului Centenar, Academia Română, 
cu institutele componente, intenţionează publicarea uni număr de volume dedicate 
diferitelor procese din societatea românească a ultimilor 100 de ani. 
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INFOGRAFICUL CALITATEA VIEŢII 

SIMONA MARIA STĂNESCU 

Eurostat a lansat un infografic privind calitatea vieţii în statele membre ale 
Uniunii Europene (UE). Nivelul general de satisfacţie a vieţii este operaţionalizat 
prin următoarele dimensiuni: condiţii materiale de trai, condiţii de locuit, ocuparea 
forţei de muncă, educaţia, starea de sănătate, utilizarea timpului, relaţiile sociale, 
siguranţa, guvernarea şi mediul. Indicatorii statistici includ atât factori obiectivi, cât şi 
subiectivi. Datele provin majoritar de la Eurostat, cu două excepţii: Agenţia Europeană 
de Mediu pentru „expunerea populaţiei urbane la poluarea aerului cu particule 
(<PM10)” şi Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală pentru 
„prezenţa la vot la alegerile parlamentare ale UE”.  

Infograficul este disponibil în limba română pe site-ul Institutului Naţional de 
Statistică1. 

În ceea ce priveşte satisfacţia generală a vieţii, în România nivelul scăzut 
(valorile 0−5, pe o scală de la 0−10; deloc satisfăcut → complet satisfăcut) deţine o 
proporţie de 16,7% urmat de satisfacţia de nivel mediu (valorile de scală 6−8) în 
proporţie de 63,7% şi ridicată (valori 9−10) 19,7%. Comparativ, valoarea medie de 
7,1 pe scala respectivă, înregistrată în România, este la fel ca media UE. Valoarea 
medie minimă este înregistrată de Bulgaria, cu 4,8; în timp ce valoarea medie 
maximă, de 8, se înregistrează în Danemarca, Finlanda şi Suedia.  

Condiţiile materiale de trai luate în considerare sunt: satisfacţia financiară şi 
venitul net echivalent în media anuală. Din punct de vedere al satisfacţiei financiare, 
valorile înregistrate sunt: scăzut 30,2%, mediu 61,8% şi ridicat 8%. Valoarea medie 
de 6,2 înregistrată de România o plasează uşor peste media UE (6,0). La poluri opuse 
se situează cu minim Bulgaria (cu 3,7), iar maxim Danemarca şi Suedia (7,6). Din 
punctul de vedere al venitului net echivalent în media anuală (în Euro), România 
prezintă cea mai mică valoare – 2 315 €, comparativ cu media UE de 16 153 € şi 
maximum înregistrat de Luxemburg – 35 270 €. 

În ceea ce priveşte condiţiile de locuit, au fost luate în considerare gradul de 
satisfacţie faţă de propria locuinţă şi rata de suprapopulare. 14,5% dintre români 
prezintă o slabă satisfacţie cu propria locuinţă, 56,9% mediu şi 28,6% ridicată. 
                                                 

Adresa de contact a autorului: Simona Maria Stănescu, Institutul de Cercetare a Calităţii 
Vieţii al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, 
e-mail: simona.stanescu@iccv.ro. 

1 http://www.insse.ro/cms/qol/index_ro.html. 
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Valoarea medie de 7,4 plasează România uşor sub media UE (de 7,5). Gradul 
minim de satisfacţie este înregistrat de Bulgaria (6,0), iar cel maxim de Finlanda 
(8,4). România prezintă cea mai mare valoare a ratei de suprapopulare – 49,7%, 
faţă de media UE de 16,7% şi valoarea minimă înregistrată de Cipru – 1,4%.  

Ocuparea forţei de muncă a fost analizată din perspectiva satisfacţiei la locul 
de muncă şi a ratei ocupării forţei de muncă (15−64 ani). 17,4% dintre români 
prezintă o satisfacţie scăzută la locul de muncă, 62,0% medie şi 20,6% ridicată. 
Valoarea medie de 7,1 înregistrată de România coincide cu media UE. Minimum 
este înregistrat de Bulgaria (cu 6,0) iar maximum de Danemarca şi Finlanda  
(cu 8,1). Rata ocupării forţei de muncă (15−64 ani) este în România de 61,6% sub 
media UE de 66,6%. Rata minimă este înregistrată de Grecia (52,0%), iar cea 
maximă de Suedia (76,2%).  

Utilizarea timpului include satisfacţia cu acest aspect şi numărul mediu de ore 
lucrătoare pe săptămână: 21,9% prezintă o satisfacţie scăzută a utilizării timpului, 
60,0% o satisfacţie medie şi 18,0% o satisfacţie înaltă. Valoarea de 6,9, înregistrată 
de România, este uşor peste media UE (de 6,7). Valoarea minimă este a Bulgariei 
(5,7), iar cea maximă a Danemarcei (7,8). Numărul mediu de 39,9 ore lucrătoare pe 
săptămână în România este peste media UE (de 37,1 ore). Valoarea maximă este în 
Grecia (42,3 ore) iar cea minimă în Olanda (30,3 ore).  

Dimensiunea educaţiei include populaţia după nivelul de educaţie. În România, 
6,9% din populaţie are studii superioare, faţă de media UE (de 6,7). Valoarea minimă 
este înregistrată în Bulgaria (cu 5,7%) iar cea maximă în Danemarca (cu 7,8%).  

Dimensiunea sănătate include starea de sănătate autopercepută şi speranţa de 
viaţă la naştere. România prezintă o valoare peste media UE a sănătăţii auto-percepute, 
valoarea maximă fiind înregistrată în Irlanda şi cea minimă în Lituania. Speranţa de 
viaţă la naştere este de 75 de ani în România faţă de 80,6 ani media UE (74,6 ani 
valoarea minimă în Lituania şi 83 ani valoarea maximă în Spania).  

Din punct de vedere al relaţiilor sociale, media românilor satisfăcuţi cu privire 
la relaţiile personale este de 7,6, faţă de media UE de 7,8. Ponderea persoanelor 
care au pe cineva pe care să se bazeze în caz de nevoie este de 94% faţă de media 
UE de 93,3%.  

Dimensiunea siguranţă include sentimentul de siguranţă la mersul pe jos 
singur(ă) pe întuneric şi ponderea persoanelor care au raportat infracţiuni, violenţe 
sau vandalism în cartierul lor: 19,5 reprezintă ponderea persoanelor care se simt în 
siguranţă atunci când merg pe jos singure în cartierul lor faţă de media UE de 
28,4%. Un procent de 14,1% au raportat infracţiuni, faţă de media UE de 13,6%.  

Cât priveşte sistemul legal, media de încredere este de 5,8, în România, faţă 
de media UE de 4,6. Prezenţa la vot la alegerile parlamentare ale UE a fost de 
32,4%, în România, faţă de 42,5% media UE.  

Valoarea medie a satisfacţiei faţă de mediul de viaţă este de 7,4 în România, 
faţă de media UE de 7,3 (pe scala utilizată în cercetare, respectiv de 1 la 0). 
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Expunerea populaţiei urbane la poluarea aerului cu particule este de 25,0 µg/m3, 
în România, faţă de 22,5 µg/m3 media UE.  

Informaţiile oferite sunt utile atât decidenţilor politici, actorilor cu responsabilităţi 
în luarea deciziilor, dar şi mediului academic şi universitar, studenţilor, cercetătorilor 
şi publicului larg. Anumite dimensiuni (utilizarea timpului sau relaţii sociale) sunt 
de interes pentru actorii publici şi privaţi din domeniul petrecerii timpului liber.  

BIBLIOGRAFIE  
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ŞCOALA DE VARĂ CDCDI – ADVOCACY  
ÎN POLITICILE DE MIGRAŢIE 

LUCIANA LĂZĂRESCU 

Între 24 şi 28 iulie 2017, la Bucureşti, a avut loc prima ediţie a şcolii de vară 
a CDCDI. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Institutului de Cercetare a 
Calităţii Vieţii şi finanţat prin Contribuţia Elveţiei la Uniunea Europeană Extinsă. 
Pe parcursul săptămânii, cei 25 de cursanţi care au venit de pe toate continentele au 
audiat prelegeri pe teme diverse, printre care: politici de migraţie şi advocacy, 
sisteme de azil, metode de cercetare în domeniul migraţiei, migraţia în scop de muncă 
şi impactul economic al migraţiei, opinia publică despre migranţi şi refugiaţi. 
Programul a inclus vizite la organizaţii cheie care lucrează cu migranţi şi refugiaţi, 
naţionale şi interguvernamentale şi vizionarea unei piese de teatru cu poveşti de 
viaţă ale străinilor care au ales să trăiască în România. 

Elementul definitoriu al acestei şcoli de vară a fost, pe lângă diversitatea profilelor 
participanţilor, combinaţia între lectorii provenind din mediul academic şi practicieni. 
O parte dintre aceştia sunt cercetători români stabiliţi la universităţi din străinătate − 
dr. Roxana Bărbulescu, de la Universitatea din Leeds, dr. Dragoş Radu, de la King’s 
College din Londra şi dr. Victor Cebotari, de la Şcoala de Guvernare din Maastricht. 
Alături de ei au mai avut prezentări la această ediţie: dr. Deniz Şenol Sert de la 
Universitatea Özyeğin Istanbul, prof. Ibrahim Sirkeci de la Regent’s College din 
Londra, dr. Álvaro Martínez-Pérez, Universitatea din Scheffield, doamna Radostina 
Pavlova, de la Legal Aid Voice Bulgaria, dr. Ana Maria Preoteasa şi dr. Bogdan 
Voicu, de la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Prof. Bruce Leimsidor de la 
Universitatea Ca’Foscari din Veneţia şi alţii. Perspectivele complementare asupra 
migraţiei şi experienţa în domenii diferite (economic, juridic, mass-media etc.) au 
oferit o imagine complexă şi au asigurat conexiunea între teorie şi practică, prin 
exemple şi studii de caz despre aplicabilitatea unor concepte din domeniul migraţiei 
şi azilului la situaţia concretă din anumite ţări. 

Tema primei zile a fost politicile de migraţie în ţările de destinaţie. 
Prezentările au abordat subiecte legate de migraţia globală, Declaraţia de la New York, 
ca răspuns la „fluxurile masive” şi cele două pacturi ale Naţiunilor Unite care sunt 
în prezent în consultare, cel privind refugiaţii şi cel referitor la migranţi (migraţie 
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sigură şi reglementată) – dr. Sarah Louise Nash; situaţia imigranţilor şi refugiaţilor 
din Turcia, măsurile luate de guvernul turc şi efectele acordului UE – Turcia –  
dr. Deniz Şenol Sert şi o imagine asupra drepturilor solicitanţilor de azil în Bulgaria, 
cu accent pe activităţi de advocacy menite să combată practicile curente legate de 
detenţie, inclusiv în cazul minorilor – doamna Radostina Pavlova. Ziua a fost încheiată 
cu o sinteză a elementelor esenţiale pentru succesul oricărei acţiuni de advocacy, 
făcută de doamna Corina Dragomirescu.  

Cea de-a doua zi a fost dedicată politicilor de azil şi practicilor legate de 
integrarea refugiaţilor. S-a discutat despre limitele Convenţiei de la Geneva şi 
instituirea protecţiei subsidiare, ca formă de protecţie complementară statutului de 
refugiat, pentru persoanele care fug de conflicte armate şi violenţă generalizată; 
despre diferenţele între refugiaţii din motive umanitare şi cei cărora guvernele 
ţărilor de origine nu le mai pot asigura protecţia (în situaţia persecuţiei/temerii de 
persecuţie datorită rasei, religiei, etniei, apartenenţei la un anumit grup social sau 
convingerilor politice, respectiv a războaielor), dar şi despre efectele migraţiei din 
ultimii 3 ani asupra aplicării legii la nivelul ţărilor UE, care au constat, paradoxal, 
în ignorarea cadrului legal european şi internaţional de către statele membre, în 
favoarea unor soluţii practice (ex. suspendarea acordului de la Dublin, închiderea 
frontierelor de către unele state etc.) – prof. Bruce Leimsidor. Modul în care elitele 
politice au manevrat aspectele legate de azil şi migraţie în procesul decizional 
astfel încât să-şi crească influenţa politică, dar şi relaţia între evoluţia climatului 
politic intern şi răspunsul statelor la actuala criză a migraţiei au fost tratate în 
prezentarea dr. Sean Christian Anderson. Ziua s-a încheiat cu o trecere în revistă a 
situaţiei sistemului de azil în România, cu progresele şi provocările din ultima 
perioadă, în viziunea biroului UNHCR, într-o discuţie cu doamna Carolina Marin. 

A treia zi a avut ca temă migraţia pentru muncă, din perspectivă preponderent 
economică. Prima prezentare a pus în discuţie situaţia emigranţilor români, pe trei 
dimensiuni: participarea pe piaţa muncii a românilor care revin în ţară, relaţia între 
atitudinea populaţiei din ţara de destinaţie şi planurile emigranţilor români de a se 
stabili în acea ţară şi influenţa emigraţiei asupra dezvoltării mediului politic din 
România, ultima ilustrată printr-un studiu de caz pe alegerile prezidenţiale din 2014 – 
dr. Dragoş Radu. A urmat o prelegere despre experienţele lucrătorilor migranţi din 
marea Britanie pe piaţa muncii şi situaţiile de inactivitate, şomaj şi supracalificare pe 
care le-au trăit aceştia într-un studiu comparativ între rezultatele cetăţenilor A8 şi ale 
celor din state terţe (împărţiţi conform unor criterii regionale şi etnico-religioase – 
ex. europeni din est, musulmani, asiatici etc.) pe piaţa muncii. Grupurile care aparţin 
minorităţilor etnico-religioase sunt dezavantajate sau chiar discriminate la angajare 
în Anglia, iar europenii din A8, mai ales cei din est, nu sunt o excepţie (de ex. sunt 
întâlniţi, alături de negrii africani, cu o frecvenţă mult mai mare decât nativii pe 
posturi sub calificarea pe care o deţin) – prof. Ibrahim Sirkeci. Programul s-a 
încheiat cu o vizită la o organizaţie neguvernamentală din Bucureşti, care sprijină 
străinii să-şi găsească un loc de muncă – AidRom, unde participanţii au avut ocazia 
să interacţioneze atât cu personalul, cât şi cu migranţii. 
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Cea de-a patra zi a fost centrată pe explorarea unor perspective cantitative şi 
calitative în studiul migraţiei. Dr. Álvaro Martínez-Pérez a făcut o introducere în 
analiza cantitativă, oferind, pe lângă informaţii despre baze de date de referinţă în 
cercetarea migraţiei şi exemple de instrumente şi metode de analiză, care pot fi 
folosite în funcţie de scopul urmărit de autor. Prezentarea dr. Victor Cebotari a 
ilustrat factorii de risc care vulnerabilizează situaţia copiilor rămaşi acasă din familiile 
transnaţionale, prin analiza datelor provenind din studii cantitative în mai multe ţări 
din Africa, din sud-estul Europei şi Asia Centrală. Printre aceştia, relaţia copilului 
cu părintele emigrant, calitatea persoanei care îl are în grijă (rudă apropiată versus 
membru al familiei extinse, chiar străin), divorţul părinţilor, genul copilului (fetele 
sunt mai sensibile) şi experienţa de migraţie a copilului (ex.: returnarea) pot influenţa 
în mod negativ bunăstarea copiilor rămaşi acasă. Perspectiva cursului vieţii a fost 
abordată complementar, prin prisma unei cercetări calitative, dar şi din perspectivă 
cantitativă. Prima a vizat experienţele de migraţie ale unor românce, povestite de 
ele însele, în care parcursul vieţii, cel de migraţie şi cel profesional se îmbină, 
formând percepţia asupra etapelor şi punctelor de cotitură care au marcat existenţa 
subiecţilor cercetării. Scopul cercetării a fost explorarea determinanţilor individuali 
ai migraţiei şi a legăturilor între parcursul de migraţie şi aspecte cum sunt educaţia, 
familia, evenimentele de viaţă etc. – dr. Ana Maria Preoteasa. Analiza cantitativă a 
urmărit efectele migraţiei internaţionale asupra bunăstării subiective (percepute) a 
individului, ţinând cont de evenimentele cu impact asupra satisfacţiei personale 
faţă de viaţă (ex.: căsătorie, naşterea unui copil, divorţ etc.) – dr. Bogdan Voicu. 
Seara s-a încheiat cu vizionarea unei piese de teatru despre poveşti de viaţă ale 
migranţilor din România.  

Ultima zi a şcolii de vară a avut ca temă opinia public faţă de refugiaţi şi 
migranţi. Dr. Roxana Bărbulescu a vorbit despre percepţia publică şi restrângerea 
drepturilor a două categorii de migranţi: cetăţenii UE, în contextul libertăţii de 
mişcare şi al Brexitului şi refugiaţii care solicită azil în UE, în contextual recentei 
crize umanitare. Consecinţele acestor acţiuni au fost îndepărtarea de principiile 
apărute după cel de-al Doilea Război Mondial, conform cărora drepturile refugiaţilor 
şi Migranţilor ar trebui extinse, nu limitate, diminuarea contrastului între politicile 
de migraţie şi opinia publică, accentul pus pe controlul migraţiei cu orice preţ 
(inclusive cu încălcarea principiilor interne ale UE) şi nota de plată pipărată pentru 
toată această afacere. Pentru că subiectul zilei a fost opinia publică, dintre lectori 
nu puteau lipsi jurnaliştii. Doamna Corina Tulbure a povestit participanţilor despre 
experienţele pe care le-a avut în taberele de refugiaţi şi despre perspective 
personală, ca jurnalist care scrie despre poveştile migranţilor, asupra politicilor de 
azil şi migraţie. În încheiere, am vizionat şi am ascultat-o pe Beatrice Kabutakapua, 
care a lucrat la documentarul Invisible Cities (Oraşe Invizibile), o serie de poveşti 
despre modul în care oameni din culturi diferite, care au ajuns să convieţuiască în 
vecinătăţi, cartiere şi oraşe din mai multe ţări au ajuns să se înţeleagă, să asculte şi 
să se respecte reciproc, reflectând transformarea spaţiilor de viaţă din omogene şi 
închise, în eterogene şi diverse.  
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Succesul de care s-a bucurat prima ediţie a şcolii de vară s-a datorat în egală 
măsură lectorilor şi participanţilor. În ciuda diversităţii profilelor şi ţărilor de origine, 
aceştia din urmă au format un grup echilibrat, activ şi interesat de temele dezbătute. 
Le mulţumim tuturor pentru participare! 

Programul, profilul lectorilor şi o parte dintre prezentări sunt disponibile pe 
website-ul şcolii de vară, la http://summerschool.cdcdi.ro/node/15.  

 
 

Primit: 14.08.2017   Acceptat: 19.09.2017 
 

 



AUTORII  NUMĂRULUI  3/2017 

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

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

Simona ILIE 
Cercetător ştiinţific, gr. II, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 

Ana Maria PREOTEASA 
Cercetător ştiinţific, gr. II, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 

Georgiana Virginia BONEA 
Cercetător ştiinţific, lector univ., dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 

Cristina LEOVARIDIS 
Conf. univ. dr., Facultatea de Comunicare şi 
Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative (SNSPA), Bucureşti. 
 

Roxana ANTIMIU 
Masterand, Facultatea de Comunicare şi Relaţii 
Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative (SNSPA), Bucureşti. 

 
Carmen Ionela ROTUNĂ 

Cercetător ştiinţific, ANAGRAMA SRL, Bucureşti. 
 

Carmen Elena CÎRNU 
Cercetător ştiinţific, dr., ANAGRAMA SRL, Bucureşti. 
 

Alexandru GHEORGHIȚĂ 
Asistent de cercetare, ANAGRAMA SRL, Bucureşti. 
 

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

Simona Maria STĂNESCU 
Cercetător ştiinţific, gr. II, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 

Luciana LĂZĂRESCU 
Cercetător, Centrul de Cercetare şi Documentare 
în Domeniul Integrării Imigranţilor (CDCDI), 
Bucureşti. 


