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STUDII
POLITICI SOCIALE

VENITURI ŞI PERFORMANŢĂ
ÎN POLITICA SOCIALĂ
SIMONA ILIE

A

rticolul reprezintă o analiză a dimensiunii sărăciei pe etape
ale constituirii veniturilor şi după diferite grupuri de risc. Pe
date ale anilor 2013–2015, studiul urmăreşte indicatori ai
sărăciei şi inegalităţii în România, comparativ cu ţări ale spaţiului european,
grupate după modelele sociale conturate de Boeri pe datele sfârşitului de
secol trecut. Demers rar al studiilor comparative, structura bugetelor gospodăriilor
din câteva ţări europene este un preambul al acestor comparaţii. Concluziile
analizei conduc la formularea unor posibile direcţii de intervenţie care să
crească performanţa politicii sociale româneşti.
Cuvinte-cheie: sărăcie, eficienţa protecţiei sociale, bugetul gospodăriei.

INTRODUCERE
Este de presupus că guvernanţii cunosc nevoia socială şi răspund acesteia
prin programele de guvernare pe baza cărora au câştigat votul populaţiei; toate
reglementările legislative promovate de-a lungul guvernării, indiferent de domeniu,
este de aşteptat să fie consecvente şi coerente, cu un set de valori şi priorităţi sociale
acceptate şi armonizate cu resursele şi obiectivele economice.
În vremuri stabile economic şi politic şi setul este relativ stabil, ajustându-se
minimal contextului economic şi social, inevitabil supus progresului. Globalizarea,
căderea comunismului, extinderea spaţiului UE, criza economică şi financiară, lupta
antiteroristă sunt procese care însă au marcat profund societăţile europene şi, implicit,
valorile, principiile şi priorităţile sociale în ultimele trei decenii. Politicile sociale
au fost expuse unor procese de reformă şi – împreună cu politica economică – au
fost monitorizate din perspectiva performanţelor lor în raport cu nivelul de trai al
populaţiei. Procesele amintite au marcat diferit societăţile europene, pe de o parte
datorită poziţiei diferite în care s-au aflat în raport cu acestea, pe de alta datorită
nivelului economic, istoriei sociale şi modelelor culturale diferite.
Autori precum Esping-Andersen (1990, 1999), Ferrera (1998) sau Boeri
(2002) au observat însă comunalităţi în efortul guvernelor de asigurare a bunăstării
Adresa de contact a autorului: Simona Ilie, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail:
sf_ilie@yahoo.co.uk.
CALITATEA VIEŢII, XXVIII, nr. 4, 2017, p. 351–369

352

SIMONA ILIE

2

în societate, rezultând câteva tipuri de intervenţie. În funcţie de felul în care se
raportează la libertatea individului şi proprietatea privată, ţările tind să accepte
grade diferite ale inegalităţii economice în societate, vizând deopotrivă modul în
care se constituie veniturile gospodăriilor – sub acţiunea cât mai liberă a pieţei
sau nu – şi situaţiile de vulnerabilitate ale individului care justifică intervenţia
statului.
Extinderea spaţiului Uniunii Europene a indus un curent de convergenţă (şi)
în politica socială a ţărilor membre, care însă nu a anulat diferenţele naţionale. Mai
buna cunoaştere a modelelor sociale din ţările membre, posibilă odată cu acest
proces, a făcut tot mai clar faptul că politica socială nu se rezumă la protecţia pasivă,
curativă, ci presupune în bună măsură intervenţie preventivă şi că nu vizează
beneficiile sociale (veniturile redistribuite) ale celor în nevoie, ci veniturile populaţiei
în ansamblu lor. Obiectivul eficienţei politicii sociale poate motiva intervenţia în ce
priveşte accesul populaţiei la veniturile primare (rezultate din participarea directă la
procesul productiv) şi modul lor de formare, ca şi suportul direcţionat spre un
segment pe care lipsa de contact (stabil) cu piaţa muncii îl menţine departe de un
nivel de trai minim acceptat.
Intervenţia la nivelul veniturilor primare poate lua forme diferite, în funcţie
de context, de la asigurarea unui cadru antreprenorial favorabil (stabilitate legislativă
coerentă inter-sectorial, care să susţină obiective economice asumate pe termen
mediu) la facilităţi acordate celor aflaţi la baza distribuţiei veniturilor din muncă
(pentru angajaţi sau pentru angajatori), care să motiveze participarea lor pe piaţa
muncii. Intervenţia prin procesul redistributiv este şi ea diversă, în raport cu grupul
sau problema pe care o vizează, eficienţa raportându-se nu atât la cuantumul
beneficiilor, cât la corelarea politicilor tangente nivelului de trai (sănătate, locuire,
educaţie, politici flexibile de ocupare), oportunitatea/ necesitatea unor măsuriinvestiţie cu efect pe termen mediu şi lung (prevenţia în sănătate, plan de locuire,
servicii sociale), ca şi depistarea şi valorificarea tuturor resurselor potenţiale care
pot fi dedicate scopurilor sociale. Acest ultim aspect vizează optimul în nivelul şi
obiectele impozitării, dar şi oferta potenţială privată (firme, ONG-uri, persoane
private), care trebuie motivată şi cuprinsă în politica socială.
Prezentul demers propune atenţiei indicatori ai sărăciei (dimensiuni, intensitate,
grupuri de risc) şi ai inegalităţilor de venit urmând clasificarea ţărilor europene
propusă de Boeri. Acesta extinde analiza şi asupra ţărilor fostului bloc comunist, pe
baza cheltuielilor sociale. Observarea structurii bugetelor gospodăriilor, rar abordată
în analize comparative internaţionale datorită diferenţelor de înregistrare statistică
şi, apoi, a dimensiunii sărăciei urmare a diferitor mecanisme ale formării acestora
şi pe diferite segmente de populaţie este menită să atragă atenţia asupra importanţei
înţelegerii politicii sociale în sens extins, acoperind deopotrivă atât o etapă distributivă,
cât şi pe cea redistributivă. Analiza plasează România în contextul acestor modele
şi formulează, sub forma secţiunii concluzive, posibile direcţii de intervenţie pentru
îmbunătăţirea performanţei politicii sociale româneşti.
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CADRU TEORETIC ŞI METODOLOGIE
O clasificare frecventă a veniturilor gospodăriilor urmăreşte distincţia venituri
primare–venituri din transferuri, anterior amintită, şi se referă la:
a. veniturile primare sau ale factorilor de producţie, care sunt venituri obţinute
prin distribuţia rezultatelor producţiei între posesorii factorilor care au contribuit la
realizarea ei (forţa de muncă, capital, teren; Cowell, 2007). La nivelul gospodăriilor,
cele mai frecvente astfel de venituri sunt cele din muncă (rezultând din calitatea de
salariat, lucrător pe cont propriu sau angajator). Acestora li se adaugă posibile venituri
din proprietatea asupra capitalului sau terenului, alcătuind categoria venitului din
proprietăţi (dobânzi, dividende, chirii, vânzări);
b. veniturile redistribuite sau din transferuri, sunt, la rândul lor, formate din
multiple surse: venituri de tip asigurator, asistenţial sau din transferuri private
(Barr, 1993; Zamfir, 1995). Primele sunt condiţionate de veniturile din muncă,
nivelul acestora influenţând nivelul veniturilor asigurate. Mecanismele de asigurare
pot fi private sau sociale şi determină resursele ce revin persoanei odată cu
ieşirea de pe piaţa muncii, urmare a vârstei, şomajului sau unor condiţionări ale
stării de sănătate. Cele mai diverse mecanisme de determinare se întâlnesc în
cazul pensiilor, care pot fi constituite în sistemul solidarităţii sociale (modelul
pay-as-you-go), prin investiţii în sisteme ocupaţionale (în general obligatorii) sau
în scheme private, cele din urmă fiind voluntare. Veniturile de tip asistenţial
exprimă opţiunea guvernelor în direcţia protecţiei celor expuşi riscului de sărăcie,
sprijinul care le este dedicat fiind condiţionat de dovedirea situaţiei de risc. Fiind
tot un venit redistribuit, transferurile private intergospodării se adaugă acestei
categorii, alături de transferurile primite de la ONG-uri; active în domeniul social,
activitatea acestora poate fi uneori parte a suportului social agreat a se acorda
celor în nevoie, caz în care (cel puţin parţial) aceasta este subsumată planului de
protecţie socială la nivel comunitar (Ilie, 2014).
Cu câteva excepţii, veniturile gospodăriei pot avea şi formă non-monetară
(bunuri sau servicii), motivaţia acestora fiind de asemenea diferită. Ele pot fi o
formă de suport care răspunde mai bine grupului în nevoie (şi deci mai eficientă),
pot fi un stimulent (care să recompenseze un merit sau un statut, de regulă în cazul
angajaţilor) sau pot fi rezultatul în sine al muncii desfăşurate.
Statisticile naţionale cu privire la structura bugetelor reflectă principiile care
stau la baza constituirii lor, deci specificului naţional. Detalierea structurii bugetare,
aşa cum este accesibilă publicului larg, ţine cont de prevalenţa diferitor surse de
venit, de interesele explicite în susţinerea anumitor grupuri de risc, de mecanismul
public/privat pe baza cărora se constituie şi pot sau nu urmări explicit relaţia cu
statistica macroeconomică. Din acest motiv, clasificările disponibile nu se pot
reorganiza în mod necesar pe o structură identică, ceea ce impune ca analiza
comparativă a bugetelor diferitor ţări să fie abordată cu prudenţă, estimativ.
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Pe baza datelor ultimei jumătăţi a anilor ’90, datorită nivelului şi structurii
cheltuielilor sociale, a analizei logit şi a descompunerii indicilor de inegalitate,
Boeri (2002 a, 2002 b) conturează, pentru spaţiul european, existenţa a şase modele
sociale, astfel:
a. modelul anglo-saxon (Marea Britanie, Irlanda), apelează la asistenţa socială
ca ultim resort al protecţiei sociale şi orientează transferul social prioritar pe grupa
de vârstă activă, în condiţiile unor cheltuieli sociale reduse (ca % din PIB). Protecţia
împotriva şomajului se realizează mai degrabă prin generozitate în acordarea de
beneficii de şomaj şi mai puţin prin protecţia ocupării (condiţii de disponibilizare,
nivel salarial), având o prezenţă sindicală redusă; rezultă astfel şi o mai mare dispersie
a veniturilor salariale şi o relativ ridicată incidenţă a salariilor mici. Transferurile
tind să fie orientate în cea mai mare măsură (comparativ cu celelalte modele) către
familii numeroase şi femei, respectiv în cea mai mare măsură invers asociate posesiei
locuinţei şi nivelului de venit al gospodăriei;
b. modelul nordic (Danemarca, Finlanda, Suedia, Olanda), caracterizat prin
cheltuieli ridicate de protecţie socială, protecţie socială universală în baza principiului
cetăţeniei (de unde şi cea mai slabă asociere între vârstă şi probabilitatea de a primi
ajutor social, deşi pozitivă), ocupare ridicată în sectorul public, intervenţie extinsă
prin măsuri active de ocupare, prezenţă sindicală la locul de muncă şi în
administrarea şi stabilirea beneficiilor de şomaj de unde şi o distribuţie relativ
compactă a salariilor. Este grupul de ţări cu cel mai mare impact al transferurilor în
reducerea inegalităţilor. Este cel mai intens protectiv în raport cu starea de sănătate,
dimensiunea familiei (dar nu şi numărul de copii minori), respectiv intens invers
asociată nivelului de venit al gospodăriei (prezentând deci cea mai bună focalizare
pe populaţia săracă);
c. modelul continental (Austria, Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg), se
bazează intens pe beneficii asigurate şi, deşi în descreştere, prezintă influenţe ridicate
ale puterii sindicale, prin mecanisme de extindere a negocierilor colective1, ceea ce
conduce la o distribuţie mai compactă a salariilor. Acordarea beneficiilor este negativ
asociată femeii (dar independentă de statutul marital) şi cel mai puternic asociată
numărului de minori în gospodărie.
1
Mecanismele de extindere sunt reglementări prin care rezultatul negocierilor colective aplicabil
membrilor de sindicat, cu privire la relaţiile de muncă, pachet salarial, timp şi condiţii de muncă,
posibilitate de disponibilizare etc., se aplică şi populaţiei ocupate care nu este cuprinsă în forme
sindicale, dar care se află în situaţii similare cu membrii de sindicat în ce priveşte ramura de
activitate/meseria/nivelul de calificare. Acestea permit ca în condiţiile scăderii gradului de sindicalizare
să se menţină totuşi rate ridicate de acoperire a populaţiei ocupate prin negocieri colective. Visser
(2013: 86 şi 88) surprinde descreşterea generală a gradului de sindicalizare (uniondensity), în ultimii
30 de ani, în ţări ale UE, OCDE sau SUA. Țările fostului bloc comunist prezintă cea mai accentuată
scădere a sindicalizării, atingând în 2010 un nivel apropiat SUA, cca. 15%, faţă de cca. 65% în Europa
nordică. Urmare a acestor mecanisme, rata de acoperire urcă la cca. 30%, similar Marii Britanii, fiind
notabil mai mică decât în Europa sudică (cca. 75%) sau cea nordică şi cea central-vestică (Austria,
Germania, Belgia, Franţa, Olanda) (85–87%).
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d. modelul mediteranean (Portugalia, Spania, Italia, Grecia), prezintă o
concentrare ridicată pe cheltuieli pentru pensiile de vârstă, pensionare anticipată,
slabă prezenţă a beneficiilor dedicate familiei şi a celor de asistenţă socială,
puternică protecţie a ocupării, în condiţiile unei puternice influenţe a sindicatelor
prin mecanisme de extindere a negocierilor colective. Este cel mai puţin eficient în
reducerea inegalităţii cu şi fără considerarea pensiilor. Transferurile sociale sunt
mai degrabă negativ asociate femeii (dar şi statutului de căsătorit), ca şi dimensiunii
familiei, iar proprietatea asupra unei locuinţe se exclude, în cea mai mică măsură,
de la beneficii sociale. Acestea sunt slab focalizate în raport cu venitul gospodăriei
(prezentând chiar o corelaţie pozitivă) şi, de asemenea, sunt pozitiv asociate cu
educaţia scăzută. Aceste ţări au şi un sector informal relativ mai ridicat;
e. ţările Grupului Vişegrad (Rep. Cehă, Ungaria, Polonia), au cheltuieli mai
mari de protecţie socială (comparativ cu celelalte ţări ale spaţiului fost comunist) şi
o reţea de protecţie socială mai bine dezvoltată, care limitează şocul pierderii
salariilor mai ales la capătul inferior al distribuţiei veniturilor. Polonia, Ungaria (şi
Slovenia) au un sistem de beneficii de şomaj puternic focalizat pe săraci, în timp ce
Rep. Cehă şi Slovacia au costuri mai ridicate pentru disponibilizare la angajator;
f. Rusia şi fostele ţări ale Federaţie Ruse, au o foarte mică protecţie prin
beneficii de şomaj, pensii mici (deşi acestea prezintă o pondere mare în cheltuielile
sociale) şi, totodată, o rată mică de înlocuire a salariilor comparativ cu statele Europei
vestice. Pe ansamblu intervenţia statului în reducerea inegalităţii este scăzută.
Estimarea dimensiunilor economiei informale în ţările cu recent istoric
comunist (Lackó, 1999) este rezonantă cu această clasificare a ţărilor în tranziţie:
Grupul Vişegrad are cea mai mică extindere a acesteia, Ţările Baltice (Estonia,
Letonia şi Lituania) o poziţie intermediară, iar Rusia – alături de celelalte ţări ale
Federaţiei – o prezenţă ridicată a economiei informale.
Boeri regăseşte România şi Bulgaria într-o poziţie intermediară, între Grupul
Vişegrad şi ţările Federaţiei Ruse, ca nivel al cheltuielilor sociale, cu un nivel
estimat al economiei informale la valori similare mai degrabă Ţărilor Baltice,
depăşind însă Grupul Vişegrad în privinţa generozităţii beneficiilor de şomaj.
Comunalităţi între cele două state sud-est europene, ca şi diferenţe faţă de celelalte
ţări amintite ale blocului comunist punctează şi Cerami şi Stănescu (2009) în
analiza transformării statului bunăstării în Bulgaria şi România.
Măsurarea sărăciei în spaţiul european are la bază conceptul deprivării, aşa
cum a fost formulat la nivel social de către Townsend (1979). În raport cu veniturile
este definit riscul de sărăcie, adică situaţia în care veniturile unei gospodării sunt
sub un nivel „comun, obişnuit” în societate, nivel pentru identificarea căruia este
acceptat în prezent pragul de 60% din mediana veniturilor gospodăriilor2. În definirea
2
Rata riscului de sărăcie (monetară) este o măsură de tip relativ a estimăriisărăciei, calculată
ca procent între numărul celor al căror venit disponibil nu depăşeşte 60% din nivelul median al
veniturilor disponibile în gospodării şi total populaţie.
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veniturilor sunt considerate doar veniturile monetare. Nivelul median rezultă din
contorizarea numărului de gospodării cu venituri sub fiecare dintre pragurile de
venit existente în societate, ordonate crescător, indicându-l pe cel sub care se
plasează jumătate dintre gospodării. Într-o societate cu o distribuţie inegală a
veniturilor între niveluri mici şi mari, în care prevalează cele mici, mediana este
mai mică decât media veniturilor. Depărtarea medianei faţă de medie, calculată ca
raport între cei doi indicatori, este o măsură a inegalităţii distribuţiei veniturilor,
mai transparentă decât indicatorul clasic al inegalităţii (indicele Gini), dar nu
alternativă.
Lucrarea de faţă supune observaţiei România versus modelele sociale
conturate de Boeri şi, marginal, situaţia particulară a unora dintre ţările membre,
pe baza celor mai recente date. Pentru a identifica profilul diferitelor modele, am
optat pentru un nivel mediu al indicatorilor comparaţi, în defavoarea unei valori
anuale, care ar putea rezulta dintr-o conjunctură a momentului. Pentru comparaţii
între modele am utilizat, aşadar, media aritmetică simplă pe 3 ani (2013–2015) a
indicatorilor pentru fiecare ţară, iar ca referenţial al modelului media aritmetică
simplă a acestora pentru ţările componente. În situaţiile excepţie, în care nu au
fost disponibile datele pentru toţi cei trei ani, au fost luate în analiză doar datele
existente, pentru a evita pe cât posibil excluderea vreunei ţări. Analiza situaţiilor
naţionale particulare foloseşte datele ultimului an cu informaţii complete, de
regulă 2015.
Sursa principală de date este site-ul Eurostat, iar pentru România şi datele
Tempo ale Institutului Naţional de Statistică. Acestea sunt completate cu informaţii
privind structura bugetelor de venituri identificată pe site-uri ale Institutelor
Naţionale de Statistică, informaţii care un sunt acoperite în efortul de uniformizare
realizat de Eurostat.

BUGETUL GOSPODĂRIEI
Bugetul gospodăriilor româneşti este dominat de drepturi de tip salarial,
reprezentând 56,2% din venitul total brut al gospodăriei (prelucrări după TempoINSSE/BUF105I). Acestea sunt urmate de cele din transferuri sociale (23,8 %), de
veniturile din munca în gospodăria proprie (echivalarea consumului propriu nonmonetar – autoconsumul, 10,7%), de cele din activitatea antreprenorială (inclusiv cea
pe cont propriu) şi proprietăţi (3,5%), respectiv de alte venituri (1,4%).
Observând structura bugetelor câtorva ţări (Tabelul nr. 1) regăsim dominaţia
veniturilor de tip salarial ca numitor comun (54–64% din bugetul gospodăriilor;
rezultat din diferenţa primelor două rânduri), dar şi particularităţi naţionale notabile,
care permit înţelegerea impactul diferit al transferurilor asupra dimensiunii
sărăciei.
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O diferenţă majoră în structura bugetelor este dată de contribuţia pensiilor
ocupaţionale sau a celor private la bugetul total. Cu o contribuţie mică pe ansamblu
(14,7%), în Marea Britanie veniturile tip pensie sunt relativ egal constituite din
pensii publice şi private, spre deosebire de Finlanda, unde pensiile publice sunt
marginale, sau de ţările fostului bloc comunist, unde pensiile ocupaţionale/private3
nu au o contribuţie notabilă (şi nu sunt separat specificate) în bugete.
Tabelul nr. 1

Republica Cehă

Ungaria

Finlanda

Danemarca

Ţări/
Categorii de venit brut

Marea Britanie

Structură estimativă a bugetului gospodăriei
în câteva4 ţări europene, 2015 (%)
România

Buget cu
autoconsum

Din muncă, din care
60,7 68,2 62,8 69,0 71,8
60,7
pe cont propriu
6,9
4,5
4,1
7,8
12,8
4,5
Venituri din capital şi
3,1
4,4
7,9
1,9
2,7
1,7
proprietate
Venituri din pensii, din care
14,7 18,6 20,3 23,6 18,9
20,5
Pensii publice
6,5
11,9
2,3
23,6 18,9
20,5
Pensii private/ocupaţionale
8,2
6,7
18,0
–
Alte transferuri publice
6,6
8,0
7,7
5,4
3,8
3,3
Alte venituri
–
0,8
0,5
–
–
1,8
Venituri în natură
–
–
–
–
–
10,7
(autoconsum)
Alte venituri în natură
14,9
–
–
–
2,9
1,4
Venituri nete, % din venitul
71,4 63,7 75,1 79,9 86,3
83,5
brut
Sursa: calcule ale autorului după site-uri ale Institutelor naţionale de statistică5.

Buget fără
autoconsum

68,0
5,0
2,1
23,0
23,0
–
3,6
1,9
–
1,5
81,5

3
Implementate relativ curând, în aceste ţări pensiile ocupaţionale şi cele private nu produc
încă efecte notabile în bugetul gospodăriilor.
4
Selecţia ţărilor s-a făcut pe baza datelor disponibile pentru ţări UE28, care au putut fi grupate,
cu estimaţie rezonabilă, pe structura prezentată. Datele Germaniei şi Poloniei nu au fost prezentate din
aceste considerente.
5
Marea Britanie: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationand community/personaland
householdfinances/incomeandwealth/datasets, financial year ending 2016 – Table 2; Danemarca:
http://www.statbank.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp- INDKP101; Finlanda: http://tilastokeskus.
fi/meta/til/tjt_en.html, http://tilastokeskus.fi/til/tjt/kas_en.html -140_tjt_tau_107; Ungaria: https://www.
ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_zhc014c.html- HU 2_2_1_1ie; Republica Cehă: https://vdb.
czso.cz/vdbvo2/faces/en/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZUR01&z=T&f=TABULKA&katalog=
30847&c=v3~8__RP2015; România: Tempo_INSSE/ BUF105I, vizualizat august 2017.
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O altă diferenţă ţine de forma non-monetară a veniturilor. Aceasta cuprinde
contravaloarea unor produse şi servicii primite de către angajaţi de la angajatori, ca
parte a înţelegerilor contractuale (ex.: telefon, transport, pachet de servicii de sănătate,
vouchere, alte produse sau servicii cu preţ redus sau gratuit), recompense sau
rezultate ale muncii realizate în natură de către cei ocupaţi pe cont propriu, ca şi
produsele şi serviciile primite de populaţie sub forma suportului social (ex.: transport
gratuit, masa gratuită a copiilor la şcoală, servicii de sănătate sau educaţie, întreţinerea
locuinţei, vouchere etc.). De regulă marginale în raport cu nivelul general al veniturilor,
astfel de venituri nu sunt menţionate distinct (ex.: Polonia) sau sunt general specificate
(ex.: Rep. Cehă). Spre deosebire, în Marea Britanie subvenţiile primite de gospodării
echivalează veniturile din pensii, în timp ce în România venituri în natură similare
celor din Marea Britanie reprezintă doar 1,4% din bugetul gospodăriilor. Acestea
sunt completate însă în România de venituri în natură obţinute (şi totodată consumate)
de populaţie prin munca în gospodăria proprie, categorie de venit care urmează
pensiilor ca importanţă în buget (10,7%) şi care ar putea fi asimilată veniturilor din
munca pe cont propriu. Similar ţărilor nordice, promotoare ale modelul socialdemocrat, această din urmă categorie are o contribuţie mică la buget, dar – spre
deosebire – veniturile asistenţiale (inclusiv şomajul, grupate în categoria alte
transferuri publice)6 contribuie la bugetul gospodăriilor de peste 2,5 ori mai puţin
în România.

RISCUL DE SĂRĂCIE
În prezent, fără ca aceasta să fie o situaţie excepţie, România atinge maximul
european în privinţa riscului de sărăcie. Diferenţiat după cele trei mari grupe
constituente ale bugetului observăm că veniturile primare7 expun sărăciei un segment
de populaţie între cele mai mari din Europa (49,5% faţă de 44,7% media UE28). Se
defineşte astfel sărăcia pretransfer. Prin adăugarea transferurilor (în urma redistribuirii)
dimensiunea sărăciei (posttransfer) poate scădea la mai mult de jumătate din
nivelul iniţial. În mai mare măsură, în relaţie cu veniturile din muncă, contribuţia
pensiilor8 la reducerea sărăciei este în general superioară celei rezultate din veniturile
de tip asistenţial.
6

Beneficiile de şomaj se acordă în virtutea unui principiu asigurator, presupunând plata unor
contribuţii sociale dedicate care asigură individului dreptul de a beneficia de acest sprijin în cazul în
care devine şomer. Drepturile aferente perioadei de şomaj au şi un profil asistenţial: se acordă o
perioadă limitată, uneori condiţionat şi de alte considerente decât statutul de şomer, sumele anumitor
perioade sau categorii de şomeri nefiind determinate procentual din veniturile anterioare şomajului
(Stroie, 1999). Pe acest considerent, ca şi al prezenţei mai reduse în buget, ele pot fi asociate veniturilor
asistenţiale.
7
Măsurate pe bază de eşantion naţional; în România se realizează prin Ancheta Integrată în
Gospodării, de către INSSE.
8
Pensiile private sunt „contabilizate” uneori drept venituri din muncă (cazul UK), subliniind
astfel relaţia directă cu acestea, dependenţa de nivelul veniturilor din muncă şi mecanismul competiţional
pe baza cărora se formează.
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Impactul transferurilor din pensii asupra sărăciei situează România la nivelul
mediu european (cu o reducere de 40,8% faţă de 41,6%¸ Grafic 1). Efectul semnificativ
al pensiilor vine din numărul mare al populaţiei beneficiare, depăşindu-l pe cel al
salariaţilor şi de cuantumul ridicat (comparativ cu veniturile asistenţiale). În România,
rata de înlocuire a veniturilor din muncă prin pensii9 este între maximele europene,
în ultimii 10 ani fiind constant depăşită doar de Luxemburg şi Franţa, iar recent şi
de Italia, Ungaria şi Spania (0,63 România faţă de 0,53 media UE28; Eurostat,
tespm100).
Prin natura lor, veniturile de tip asistenţial nu au valori ridicate şi nu e de
aşteptat să producă efecte spectaculoase în reducerea sărăciei. Totuşi, valori de
19–25% reducere a sărăciei iniţiale prin asistenţa socială, adică cca. 10% populaţie
salvată astfel de la sărăcie, înregistrează 12 dintre ţările UE28, în timp ce în
România reducerea cu 7,9% a sărăciei pretransfer (minimul european) salvează
de la sărăcie doar 3,1% din populaţie (Tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2 prezintă impactul celor trei mari categorii de venit asupra
dimensiunii sărăciei în câteva dintre ţările UE28, selecţia urmărind ţări aflate în
poziţii extreme după indicatori definitori ai sărăciei, ca şi apartenenţa la
diferitele modele sociale discutate. Se observă că ţările îşi pot păstra sau nu
locul în ierarhia după dimensiunea sărăciei pre- şi posttransfer, dovedindu-se
astfel că riscul de sărăcie posttransfer nu este univoc definit de cel pretransfer.
Ungaria, Irlanda şi chiar Grecia, cu risc pretransfer similar sau mai mare decât
al României, coboară notabil sub riscul de sărăcie al României posttransfer. Pe
de altă parte, Rep. Cehă (ca şi Olanda) se plasează la minimele europene atât
pre- cât şi posttransfer, în timp ce România se află între maxime în ambele
momente. Pe ansamblu însă între cele două ierarhii există o corelaţie pozitivă
semnificativă (coeficient de corelaţie de 0,427, semnificativ la nivel de
încredere de 0,05), dovedind contribuţia decisivă a veniturilor primare asupra
nivelului general de trai în societate.
Cu un nivel al sărăciei pretransfer similar României, performanţa mai
ridicată a transferurilor (cu deosebire a celor asistenţiale) duce Ungaria sub
media europeană posttransfer. Un impact mai puţin accentuat al transferurilor
asistenţiale şi performanţe ale sistemului de pensie similare Ungariei duc
Polonia dintr-o poziţie pretransfer mai favorabilă într-una mai defavorabilă
posttransfer.
În Irlanda, cea mai slabă performanţă europeană a veniturilor tip pensie este
contracarată de cea mai bună performanţă a veniturilor asistenţiale, generând un
9

Raportul dintre nivelul median al veniturilor din pensie al populaţiei 65–74 ani şi nivelul
median al veniturilor din muncă a populaţiei 50–59, exceptând orice alt venit ar putea avea aceste
persoane.
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risc de sărăcie posttransfer, ca şi o severitate a insuficienţei veniturilor (deci a
sărăciei10) sub media europeană (Tabelul nr. 2).
Prin comparaţie cu ţări ale modelului sudic (Spania, Grecia), ţări care pun
accent pe implicarea familiei în sprijinirea celor în nevoie şi alocă puţin în
această direcţie, dar considerabil pensiilor, România pierde printr-un punct de
start mai dezavantajos şi eficienţă mai scăzută a veniturilor asistenţiale
comparativ cu Spania, respectiv printr-un notabil mai scăzut impact al pensiilor
comparativ cu Grecia.
O intensitate accentuată a sărăciei ar putea să ducă la acumularea consecinţelor
negative ale insuficienţei veniturilor curente şi să le propage în timp dacă este de
scurtă durată. Nu este însă cazul României, care, în plus faţă de un risc ridicat de
sărăcie, are cea mai mare severitate şi persistenţă a acesteia (Tabelul nr. 2; Grafic 1).
Procentul celor care s-au aflat în risc de sărăcie în toţi cei 4 ani ai din ultimii 4 a
fost în 2015 de 15,9% faţă de 7,3% media UE28, respectiv faţă cca. 11% în
Bulgaria, Spania sau Lituania, ţări care urmează imediat României în 2014–2015
(Eurostat, ilc_li51I).
Tabelul nr. 2

Polonia

Danemarca

Irlanda

Spania

Grecia

UE28

Venituri primare
Venituri primare +
pensii
Venituri totale,
posttransferuri
pensii

Ungaria

Riscul de
sărăcie pe
categorii de
venit

Rep. Cehă

Indicatori/Ţări

România

Caracteristici ale riscului de sărăcie şi impactul transferurilor
în câteva ţări ale UE28, 2015

49,5

37

49,1

43,6

40,6

46,3

47

52,9

44,7

29,3

16,8

25,7

22,9

25,8

36,2

30,1

25,5

26,1

25,4

9,7

14,9

17,6

12,2

16,3

22,1

21,4

17,3

36

51,8

41,6

17

7,8

19,7

33,8

30,6

24,8

Reducerea
40,8 54,6 47,7 47,5 36,5 21,8
riscului de
sărăcie a
Venituri asistenţă
7,9
19,2
22
12,2 33,5 43
veniturilor şi şomaj
primare prin
Distanţa medie a veniturilor
celor săraci faţă de pragul de
38,2 19,2 21,8 22,3 3,0 18,5
sărăcie
Sursa: Eurostat şi prelucrări după tabela ilc_li02, ilc_li10, ilc_li09, tessi030.
10

Indicator definit prin distanţa medie faţă de pragul de 60%. Aceasta reprezintă diferenţa
dintre media veniturilor celor aflaţi sub pragul de sărăcie, raportat la nivelul-prag, exprimat procentual.
Cu cât indicatorul este mai mare cu atât mai departe de prag sunt cei aflaţi în sărăcie, deci mai
accentuată este sărăcia.
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Grafic 1

Număr de ani în risc de sărăcie în ultimii 4 ani, %
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Romania
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4.4
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Polonia
Spania

Ungaria
UE28

Sursa: Eurostat, tabelailc_li51I.
Tabelul nr. 3
Coeficienţi de corelaţie ai indicatorilor sărăciei
Cheltuieli
% salariaţi
sociale, %
în ocupare
PIB

Impact
pensii

Impact
asistenţă
socială

Sărăcie
posttransfer

Severi- Persistate
tenţă
sărăcie sărăcie

Sărăcie
–.365*
.063
.143
–.296
.584**
.487**
.613**
pretransfer
% salariaţi în
1
.234
–.342
.616**
–.527**
–.584** –.536**
ocupare
Cheltuieli
x
1
.078
.495**
–.501**
–.407* –.387*
sociale, % PIB
Impact pensii
x
x
1
–.517**
–.100
.188
.105
Impact
**
**
x
x
x
1
–.733
–.717
–.705**
asistenţă
Sărăcie
x
x
x
x
1
.784**
.861**
posttransfer
Severitate
x
x
x
x
x
1
.781**
sărăcie
Sursa: calcule autor, media 3 ani, UE28 + Islanda, Norvegia, Elveţia, Turcia.
* corelaţie semnificativă la nivel de semnificaţie de 0.05; ** corelaţie semnificativă la nivel de semnificaţie
de 0.01.

Aceste observaţii motivează ipoteza conform căreia impactul scăzut al veniturilor
asistenţiale conduce la o severitate accentuată şi la persistenţa sărăciei, ipoteză
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confirmată prin indici de corelaţie (Tabelul nr. 3). Datele indică lipsa corelaţiei
dintre impactul pensiilor şi severitatea şi persistenţa sărăciei, ca şi o relaţie pozitivă
între nivelul sărăciei pretransfer şi acestea din urmă.
Deci, putem afirma că o sărăcie accentuată pretransfer nu este surmontată în
termeni de intensitate şi durată prin transferuri, că ţările spaţiului european tind să
se bazeze fie pe veniturile din pensii, fie pe cele asistenţiale în reducerea sărăciei
pretransfer, dar eficiente în combaterea severităţii şi duratei sărăciei sunt veniturile
asistenţiale. Această ultimă concluzie este previzibilă datorită faptului că ultimele
sunt focalizate pe situaţii de necesitate, care de regulă menţin persoana la marginea
sau în afara unor surse consistente de venit, în timp ce pensiile sunt, în mare
măsură, dependente de veniturile din muncă.
O observaţie interesantă apare şi în relaţie cu procentul de salariaţi în total
ocupare, negativ corelat cu dimensiunea sărăciei pre- şi posttransfer, severitatea şi
persistenţa sărăciei, dar pozitiv cu impactul veniturilor din asistenţă socială. Cu alte
cuvinte, creşterea procentului de salariaţi în total populaţie ocupată creşte premisele
eficienţei veniturilor asistenţiale şi diminuează riscul de sărăcie, inclusiv a celei severe.
Cu unul dintre cele mai scăzute niveluri ale procentului de salariaţi (Grafic 2)
performanţa foarte scăzută a politicii sociale româneşti nu mai este surprinzătoare.
Grafic 2
Nivelul cheltuielilor sociale şi al ocupării salariale în Europa
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35

cheltuieli protecție socială, % PIB

salariați, % în total ocupare 15-74 ani (sc. dreapta)

Sursa: date şi prelucrări după Eurostat, tps00098, lfsa_egan, lfsa_eegaed, medii pe 3 ani.

MODELE SOCIALE EUROPENE:
DIMENSIUNEA SĂRĂCIEI ŞI GRUPURI DE RISC

Datele aferente anilor 2013–2015, privind cheltuielile sociale şi caracteristici
ale dimensiunilor sărăciei, sunt coerente, pe ansamblu, cu clasificarea conturată de
Boeri pe datele anilor ʼ90. O diferenţă notabilă este aceea că poziţia României nu
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pare să se mai menţină intermediară între ţările Grupului Vişegrad şi cele Baltice,
date fiind performanţele intervenţiei sociale la niveluri între minime în raport cu
aproape toţi indicatorii. Această situaţie reflectă fie confuzie în opţiunea pentru un
model social sau altul (grupuri sau situaţii de risc prioritare), fie absenţa de fapt a
unei politici de protecţie socială. În relaţie cu veniturile primare se conturează o politică
liberală, cu acceptarea inegalităţilor ridicate, lipsa de protecţie la baza distribuţiei
veniturilor (chiar mai accentuate decât al modelelor astfel definite – Anglo-saxon,
Baltic), impozitare nediferenţiată sau chiar regresivă, simultan cu intervenţia redusă
prin protecţia socială dedicată segmentelor în nevoie.
Tabelul nr. 4
Impactul politicii sociale: dimensiuni ale sărăciei şi inegalităţii, %
Indicatori/
Modele sociale

Model
Model
Model
Model Grup
România AngloNordic Continental Sudic Vişegrad
saxon
24,5
16,3
12,6
15
13,5
20,6

posttransfer
pretransfer +
pensii
pretransfer
oraşe mari
Grad
oraşe şi zone
urbanizare suburbane
rural
Severitate sărăcie
Mediana/
media venit pretransfer
pretransfer
Gini
posttransfer
Sursa: prelucări după date
ilc_di12.
Risc
sărăcie

Ţări
Baltice
20,8

28,8

33,4

25,7

25,9

27

21,5

27,6

50
10,2

46,1
15,7

41,2
14,3

44
18,2

48,2
18,4

42,1
8,7

42
15

17,6

15

11,3

14,9

19,4

12,6

20,2

37,8
35,5

16,7
19

12,4
18

12,9
18,9

25,5
30,3

17,6
22,4

26,1
23,8

78,2

83,6

98,3

90

81,7

88,7

80,2

53,2
53,9
49,7
50,1
46,6
50,8
55,2
31
26
28,4
33,9
27,2
35,7
35,2
Eurostatilc_li09, ilc_li10, ilc_li02, ilc_li43, tessi030, ilc_di13, ilc_di12b,

Cu protecţie ridicată a ocupării şi accent pe familie, ca loc de jure al îngrijirii
celor în nevoie, Modelul Sudic este cel mai apropiat României ca dimensiuni şi
intensitate a sărăciei, având totuşi o eficienţă mai ridicată a politici sociale. Cu cele
mai slabe performanţe economice şi sociale dintre ţările spaţiului european de dinaintea
căderii comunismului, acest model urmează paternul ţărilor fost comuniste în privinţa
distribuţiei regionale a sărăcie, variind invers cu nivelul de urbanizare11; o astfel de
11
Urban mare = localităţi în care cel puţin 50% din populaţie locuieşte în centre urbane; oraşe
şi zone suburbane = localităţi în care mai puţin de 50% din populaţie locuieşte în cenre urbane, dar cel
puţin 50% locuieşte în clustere urbane. Centrul urban este o aglomerare de celule cu densitate de
locuire ridicată (1 km2 cu cel puţin 1 500 locuitori/km2) care sunt tangent între ele (dar nediagonal) şi
care au (împreună) cel puţin 50 000 locuitori. Clusterul urban este o aglomerare de celule de 1 km2 cu
300 locuitori/km2 şi minim 5 000 locuitori http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Glossary:Degree_of_urbanisation şi …. /Glossary:Urban_centre.
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tendinţă indică dezvoltarea polarizată a economiei, doar în jurul câtorva centre
dinamice economic, care asigură locuri de muncă şi (implicit) venituri mai mari,
chiar şi ulterior retragerii de pe piaţa muncii. România prezintă cea mai accentuată
polarizare a riscului de sărăcie după acest criteriu, ceea ce atenuează valenţele
pozitive ale nivelul relativ bun de trai din urbanul mare.
Diferit de România ţările Grupului Vişegrad au o polarizare a veniturilor
pretransfer (Gini) chiar mai mică decât a ţărilor nordice şi doar minimal performanţe
mai scăzute decât ale acestora în ce priveşte eficienţa veniturilor asistenţiale; se
detaşează totuşi de modelele ţărilor europene dezvoltate printr-o mai mare severitate
a sărăciei.
Tabelul nr. 5
Impactul politicii sociale: sărăcia populaţiei ocupate, %
Indicatori/
modele sociale

Model
România Anglosaxon
5,3
5,5

Model
Nordic

Model
Continental

Model
Sudic

Grup
Vişegrad

Ţări
Baltice

salariaţi, 18–64 ani
4
7,1
5,4
8,8
salariaţi cu salarii
21,4
8,8
12,4
14,4
19,8
24,4
mici (%, 2014)
Salariul mediu Ro/
100
14,2
14,1
15
28,6
58,7
Model (UNECE)
ocupaţi 18–64 ani,
15,8
16
18
24,5
14,5
57,2
nesalariaţi
gospodării cu
intensitate ridicată a
12,5
2,7
3,2
4,8
5,1
3,8
muncii
Studii cel mult
11,6
8,2
16,2
20,3
19,4
45,6
gimnaziale
Studii (post)liceale,
7,6
5,9
8
10,8
7,9
15,1
profesionale
Studii universitare
0,8
4,2
3,3
4,3
2,2
4,5
Sursa: prelucrări după date UNECE şi Eurostatilc_iw01, earn_ses_pub1a,ilc_iw03, ilc_iw04.

7,9
24,1
65,9
23,7
5,6
20,5
11,3
4,4

Statutul de salariat asigură în România o protecţie ridicată comparativ cu
restul populaţiei româneşti, dar şi cu spaţiul european, depăşiţi fiind doar de ţările
nordice. Acesta este însă singurul indicator pozitiv în relaţia cu veniturile primare,
care sunt la nivelul gospodăriilor dominant venituri din ocupare (Tabelul nr. 5).
Salariul mediu în România îl depăşeşte doar pe cel al Bulgariei (UNECE12),
reprezentând 14–15% din cel al Europei continentale şi nordice, respectiv aprox. 60%
din cel al fostelor ţări comuniste. România se numără între cele 12 ţări ale UE28
care a reglementat un nivel minim al salariului, de asemenea la unul dintre cele mai
12

Prelucrări după UNECE, http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT..., exprimat în
USD, la rata curentă de schimb.
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mici niveluri europene (38,2%, media 2013–2015; Eurostat, earn_mw_avgr2).
Raportul dintre salariul minim şi cel mediu este între cele mai mici (cu minimul situat
deci departe de medie pe axa distribuţiei salariilor), similar Rep. Cehe şi Slovaciei.
Spre deosebire de acestea, însă, România are una dintre cele mai accentuate aglomerări
ale veniturilor pretransfer în zona veniturilor mici, certificat prin cea mai mare
pondere a salariilor mici în total salarii13, prin raportul mic între mediană şi medie14
(similar Bulgariei, Greciei, Portugaliei, ultimele traversând recent şi crize economice
interne), ca şi inegalitatea accentuată a veniturilor pretransfer (Gini).
Un decalaj accentuat între mediana şi media veniturilor (deci un raport mic)
expun marginalizării şi excluziunii pe piaţa muncii persoanele cu nivel scăzut şi
chiar mediu de educaţie, angajatorii preferând pe un acelaşi nivel de salarizare
personal cu competenţe mai ridicate (în condiţiile în care cererea există). Acest risc
este prezent în România, unde se înregistrează cel mai mare decalaj în riscul de
sărăcie în raport cu nivelul de educaţie; foarte accentuat pentru cei cu educaţie
scăzută (dublu faţă de modelul sudic, singurul dintre modele Europei Occidentale
în care educaţia scăzută este semnificativ şi pozitiv asociată primirii de beneficii
sociale) şi aproape inexistent pentru cei cu educaţie superioară15.
Într-o situaţie la fel de îngrijorătoare se află populaţia ocupată nesalariată, în
rândurile căreia una din două persoane se află în risc de sărăcie; cele mai apropiate
României, modelul sudic şi cel baltic au un risc al sărăciei pe acest segment de doar
1 din patru persoane. Acaparată în activităţi slab productive, populaţia ocupată
nesalariată, predominant rurală, aduce bugetului gospodăriei venituri mici, chiar
non-monetare, ceea ce explică nivelul excesiv (dublu faţă de oricare alt model)al
riscului de sărăcie în gospodăriile româneşti cu intensitate mare a muncii16.
Observând statistica riscului de sărăcie aferentă salariaţilor şi adulţilor singuri
non-vârstnici putem conchide că aceştia din urmă sunt preponderent salariaţi,
aflându-se într-o poziţie relativ favorabilă raportat la spaţiul european. Pensionarii
se plasează de asemenea într-o poziţie relativ bună în tendinţa europeană; de remarcat
aceştia pierd poziţia unei performanţe de top, deşi punctul de start şi mecanismul în
sine (riscul de sărăcie al salariaţilor şi rata de înlocuire a salariilor din segmentul
vârstnic al vârstei active prin pensii) sunt între cele mai favorabile european. Ţările
modelului nordic, şi chiar grupul Vişegrad, sunt singurele în care vârsta, şi nu
statutul de pensionar, pare să aducă protecţie socială. Dinamica riscului de sărăcie
din gospodăriile de adulţi depinde de structura gospodăriei discutate (altfel spus de
13

Salariaţi cu câştiguri sub 2/3 din media câştigurilor orare brute.
Mediana indică nivelul sub care se aglomerează jumătate dintre venituri. Cu cât mai mic
raportul faţă de medie, cu atât mai departe de medie, sub aceasta, se vor găsi jumătate dintre venituri.
15
În 2016 riscul de sărăcie asociat celor cu studii superioare a crescut la nivel apropiat
modelului nordic.
16
Intensitatea muncii se referă la numărul de luni lucrate în anul de referinţă de către toţi
membrii în vârstă de muncă (18–59 ani) din gospodărie raportat la numărul total al lunilor în care
teoretic aceştia ar fi putut muncii. Indicatorul contorizează populaţia 0–59 ani locuind în aceste
gospodării. Intensitatea ridicată a muncii este definită de valorile de 0,85 şi peste ale acestui indicator.
14

366

SIMONA ILIE

16

motivaţia care duce la locuirea în comun a mai multor adulţi fără copii), dar am
putea spune că reflectă atenţia diferită acordă şi altor riscuri (starea de sănătate,
locuirea, şomajul); se remarcă Modelul Nordic şi cel Continental, sau chiar Grupul
Vişegrad, cărora Boeri le asocia şi la mijlocul anilor ʼ90 un consistent sistem al
beneficiilor nonocupaţionale (şomaj, boală, asistenţă socială).
Tabelul nr. 6
Impactul politicii sociale: grupuri ţintă, %
Indicatori/
modele sociale

Model
România Anglosaxon
25
32,1

Model
Nordic

Model
Continental

Model
Sudic

Adult singur < 65
30,5
25
25
Rată înlocuire
0,4
0,5
0,7
0,6
0,6
câştiguri prin pensii
Pensionari 65 +
15,3
14,9
12,3
11,5
12,2
persoane 65 + ani
16,5
14,5
11,9
12,4
14,2
2 adulţi, din care
15,1
10,3
8
9,5
16,2
1 sub 65 ani
3 + adulţi
13,8
11,2
5,4
7,1
15,2
1 adult cu copii
35,3
32,9
23,9
35,6
35,9
2 adulţi cu 2 copii
13
5,4
10,7
27,3
22,4
2 adulţi cu 3 + copii
23,7
14,3
21,7
37,3
67,5
Sursa: prelucrări după date Eurostatilc_li03, ilc_pns6, tespm100, tessi120.

Grup
Vişegrad

Ţări
Baltice

21,2

33,8

0,6

0,5

7,3
7,3

28,4
28,9

10,4

15,5

7
31,8
12,8
29,8

10,5
41
15,4
32,6

Înalt, şi de asemenea îngrijorător, expuşi riscului de sărăcie în România sunt
copiii. Bazându-se pe venituri de tip asistenţial, cu condiţii restrictive de participare
pe piaţa muncii (datorită timpului de muncă, nevoii de atenţie acordată copiilor)
familia monoparentală are un nivel general ridicat al riscului de sărăcie. Cel de-al
doilea adult al familiei standard (2 adulţi cu 2 copii) sau chiar faptul că este tipul de
familie care asigură reproducerea naturală a populaţiei (şi deci susţinută cu deosebire)
scad notabil riscul de sărăcie al acestui tip de familie. România are cea mai scăzută
performanţă în această direcţie şi cel mai mare risc de sărăciei al acestui tip de
gospodărie; scăderea riscului faţă de familia monoparentală este de doar 22% faţă
de 77% în cazul Modelului Nordic, 69,9% al celui Continental sau chiar 62% al
celui Baltic.
Creşterea numărului de copii creşte riscul de sărăcie de 2–2,5 ori, doar că în
timp ce în Modelul Nordic (caracterizat prin beneficii universale şi măsuri active
intensive de ocupare) riscul de sărăcie se opreşte la 14,5%, sub cel al familiei
monoparentale şi la jumătate din cel al adultului singur nonvârstnic, în România
ajunge la 67,5%, aproape dublând riscul familiei monoparentale şi triplându-l pe
cel al adultului singur nonvârstnic. Ţările Baltice, care au demarat tranziţia printr-o
intervenţie minimală a statului în protecţia socială, s-au dovedit eficiente în a
susţine prin ocupare şi beneficii alocate copilului familia cu mulţi copii; riscul aici
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pare să decurgă din lipsa de flexibilitate în ocupare, a serviciilor sociale dedicate
sau, poate, criteriilor de eligibilitate ale familiei/ copilului pentru drepturile sociale
(dat fiind risc excesiv al familiei monoparentale).
Evident, analiza riscului de sărăcie pe baza acestor date pierde din vedere alţi
posibili determinanţi, precum numărul mediu de copii al familiei numeroase, vârsta
medie în gospodăriei, distribuţia lor după gradul de urbanizare, proprietatea asupra
locuinţei, serviciile sociale la care au acces etc. Un exemplu în acest sens este cel al
vârstnicilor din România, care, aşa cum am văzut, fără să fie sever expuşi sărăciei
monetare se confruntă cu o lipsă cronică de servicii sociale absolut necesare lor –
de sănătate, de suport social, socializare şi timp liber. Cheltuielile pentru protecţia
vârstnicilor (altele decât pensiile) au reprezentat, în 2008, în România doar 0,04%
din PIB faţă de 0,41% în UE27, în timp ce ţări precum ţările nordice şi Austria
alocau peste 1% în acest scop (Eurostat, tsdde530). Studii naţionale cantitative şi
calitative, au identificat şi alte segmente de populaţie pentru care insuficienţa materială
se împleteşte cu o serie de condiţionări personale, culturale sau conjuncturale,
cronicizând-o şi conducând la fenomene de marginalizare şi excluziune socială.
Între acestea în România regăsim persoane cu dizabilităţi, etnici romi, tineri cu
experienţa centrului de plasament, foşti deţinuţi sau consumatori de drog.

CONCLUZII
Presupuse cunoscute sau clare, urmărirea priorităţilor care guvernează politica
socială a unei societăţi este continuu provocată de dinamica economică şi politică.
Inconsecvenţa reglementărilor legislative de-a lungul tuturor domeniilor socialeconomice, ca şi fixarea unor priorităţi sub presiunea momentului sunt determinanţi
ai eşecului în politica socială, exprimat prin rate constant ridicate ale sărăciei şi
inegalităţii.
Analiza veniturilor gospodăriilor, ca şi profilul sărăciei conturează câteva
concluzii cu privire la direcţiile de intervenţie. Fără accent pe suport social (spre
deosebire de ţările nordice şi Marea Britanie), cu o contribuţie în buget a veniturilor
din capital şi proprietăţi şi între minime (spre deosebire de Rep. Cehă sau Ungaria),
în absenţa veniturilor tip pensie privată nivelul sărăciei din România este puternic
condiţionat de veniturile salariale. Situaţia nu este singulară, studiul identificând
contribuţia definitorie a veniturilor primare asupra dimensiunii riscului de sărăcie
posttransfer. Rezultă de aici o principală direcţie de acţiune pentru combaterea
sărăciei – politici de creştere a ocupării şi control al inechităţii veniturilor din muncă.
Veniturile în natură/non-monetare se constituie dintr-o sursă improprie unei
economii moderne, prin producţia şi consumul generate de lipsa ocupării standard.
Asocierea negativă a procentului de salariaţi în total ocupare cu indicatorii sărăciei
(dimensiune, severitate, persistenţă) conturează cea de-a doua posibilă direcţie de
intervenţie.
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O a treia direcţie rezultă din relaţia dintre suportul prin venituri asistenţiale şi
intensitatea şi persistenţa sărăciei, care motivează creşterea cheltuielilor de tip
asistenţial şi mai buna lor focalizare.
Intensitatea şi persistenţa sărăciei se resimt în consumul curent şi de
durată; dacă mici dezechilibre de venit pot fi soluţionate prin măsuri financiare
focalizate, ajustarea consumului de durată (educaţie, sănătate, locuire şi dotare,
etc.) presupune măsuri complexe, care interferează cu domenii precum cel
fiscal, al politicii de locuire, al celor sanitare şi de sănătate, serviciile sociale
rezidenţiale etc.
Între măsurile oportune în aceste direcţii pot fi menţionate:
– măsuri de creşterea ocupării standard, de calitate dezvoltate în jurul unei
plan al direcţiilor prioritare de dezvoltare pe termen mediu şi lung (vezi şi secţiune
privind ocuparea);
– creşterea suportului pentru dezvoltarea mic-antreprenoriatului local (prin
programe de consiliere si asistenţă antreprenorială, programe de formare profesională
continuă (CVT); stabilitate legislativă – schimbările în legislaţie să urmeze principii
ale justiţiei sociale asumate în cadrul unui program şi nu decizii de moment
(recomandări/priorităţi europene, electorale sau ajustări bugetare);
– reducerea impozitării pe forţa de muncă, mai ales pe segmentul veniturilor
mici; introducerea impozitului progresiv pe venituri anuale;
– agrearea unui coş minim de consum la nivel naţional ca reper al dinamicii
salariului minim; revizuirea sa periodică prin consultări între partenerii sociali,
Ministerul Muncii, Instituţii de Cercetare ale Academiei Române şi alte instituţii
centrale care gestionează date statistice relevante;
– formularea unor principii ale justiţiei sociale şi ale unor grupuri/situaţii
prioritare de suport în acord cu situaţie actuală şi direcţiile prioritare de dezvoltare;
ajustarea tuturor reglementărilor legislative în acord cu aceste priorităţi (legislaţia
muncii, fiscalitate, protecţie socială, locuire, sănătate, educaţie);
– observarea dinamicii contextelor de risc şi profilului socioeconomic al
grupurilor de risc şi identificarea potenţialelor noi situaţii/grupuri de risc;
– mai buna lor focalizare a cheltuielilor dedicate asistenţei sociale; îmbunătăţirea
comunicării interinstituţionale între entităţi care lucrează cu diferite grupuri de risc,
mai buna comunicare cu ONG-urile active în domeniul social, mai frecventul apel
la transferuri sociale non-monetare;
– dezvoltarea serviciilor sociale, inclusiv prin atragerea ONG-urilor locale în
programul de intervenţie socială; aceasta ar permite mai buna identificare a nevoii
şi mai buna gestionare a resurselor locale potenţiale;
– programele de suport a grupurilor de risc de locuire (tineri, vârstnici singuri
cu sau fără probleme de sănătate, familii sărace) şi programe focalizate de suport
necesită cu deosebire o planificare strategică, dat fiind că investiţia curentă produce
efecte într-un orizont de timp cel puţin mediu.
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T

he article observes the dynamic of poverty by stages of
households’ income formation and by groups. Based on data from
2013–2015, the study lays out indicators of poverty and inequality
in Romania compared to European countries, grouped by the social models outlined
by Boeri in early 2000. Rarely approached in comparative studies, the structure of
household budgets in several European countries is a preamble of the analysis.
The conclusions of the analysis lead to the formulation of possible intervention
directions to increase the performance of the Romanian social policy.
Keywords: poverty, social protection efficiency, household budget.
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PRINCIPALELE TEME DE REFORMĂ ŞI DEZVOLTARE
ÎN PROGRAMELE POLITICE ŞI ELECTORALE
DIN PERIOADA TRANZIŢIEI
SEBASTIAN FITZEK
SIMONA MARIA STĂNESCU

Î

n acest articol ne-am propus să analizăm principalele teme de
reformă şi dezvoltare a programelor politice aflate la guvernare
în perioada de tranziţie, pe două dimensiuni: a. stabilirea
unor comportamente ale partidelor în contextul pluripartidismului ca element
fundamental al jocurilor democratice; b. o analiză a raporturilor dintre programe
şi cadrele ideologice. Articolul include trei părţi: o descriere generală a reformelor
şi a deciziilor guvernamentale adoptate în primii ani de după Revoluţie; analiza
tendinţelor şi transformarea sistemică în tipologia partidelor politice româneşti
şi o evaluare a programelor de reformă a partidelor aflate la guvernare.
Selecţia partidelor propuse pentru analiză a fost proiectată urmând două
dimensiuni: analiza evoluţiei programelor şi a marilor teme care au marcat
procesele de reformă economică şi politică. Programele electorale ale
partidelor postdecembriste sunt astăzi legitimate de triumfalismul discursului
populist, ineficient şi nesustenabil în procesele de guvernare. Conform teoriei
alegerilor raţionale, scăderea competiţiei dintre partide, precum şi eficienţa
unor aranjamente instituţionale trebuie să fie corelată cu resursele folosite de
partide, precum şi cu costurile şi beneficiile rezultate în urma implementării
unor anumite politici publice.
Cuvinte-cheie: programe politice, ideologii, partide politice, tranziţie,
reforme, privatizare.

O DESCRIERE GENERALĂ A REFORMELOR ŞI A DECIZIILOR
GUVERNAMENTALE IMPORTANTE ADOPTATE
ÎN PRIMII ANI DE DUPĂ REVOLUŢIE

În proaspătul drum spre capitalism, nevoia unei reforme economice care să
legitimeze schimbarea ireversibilă a ordinii social-politice a fost una dintre priorităţile
primelor guverne postdecembriste. Programul elaborat de academicianului Tudorel
Postolache şi-a propus o „revoluţie managerială” aplicată în zona întreprinderilor
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de stat. Foarte pe scurt, printre referirile de bază ale reformei se recomanda o
retrocedare parţială a proprietăţilor nu însă şi a pădurilor. Contrar modelului polonez,
România a optat pentru o privatizare neintegrală şi lentă. Schiţa Postolache a fost
prezentată în faţa Parlamentului în 28 iunie 1990. Conform acesteia, „strategia
pentru care optăm ar putea fi definită ca o tranziţie graduală efectuată în ritm rapid
şi în cadrul căreia implementarea mecanismelor juridice şi economice strict necesare
funcţionării economiei de piaţă să se facă în mod accelerat (în cel mult 2–3 ani – cu
asigurarea unei protecţii sociale corespunzătoare a întregii colectivităţi” (Postolache,
1990: 11–12).
Șansa României de a-şi reface economia autohtonă a venit prin adoptarea
legilor: 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome
şi societăţi comerciale, respectiv 31/1990 privind societăţile comerciale. S-a stabilit
o reorganizare a întreprinderilor ca societăţi comerciale şi regii autonome. În
politicile marketing-ului de piaţă, liberalizarea preţurilor din toamna lui ʼ90 a fost o
decizie importantă, care a născut o avalanşă de polemici economice şi ideologice.
Partidele tradiţionale aflate în opoziţie nu erau de acord cu o liberalizare totală a
preţurilor, ci doar parţială, prin care produsele strategice (pâinea, ouăle, laptele şi
carnea) să rămână în continuare sub controlul statului. Viziunea economiştilor era
împărţită în pro şi contra. Theodor Stolojan critică această decizie guvernamentală
încă înainte de a ajunge ministru al Finanţelor şi apoi Prim-ministru (1991–1992).
La nivelul deciziilor, social-democraţi era în contrasensul ideologiei, la fel cum
liberalii îşi contraziceau principiile interbelice. Schisma dintre programul politic şi
cel ideologic s-a produs renunţându-se la acel „sistem structurat de reprezentări
colective (credinţe, simboluri, cunoştinţe), comune unui grup, prin care se afirmă o
ierarhie a valorilor” (Măgureanu, 1997: 229). Discrepanţa dintre valori şi decizii a
creat o confuzie în rândul electoratului hotărât pe un fond în care incertitudinea
populaţiei era proiectată pe două tipuri de aşteptări: „frustrările acumulate în
vechiul regim” şi unele mai difuze reprezentând esenţa reformei referitoare la
„instituirea unei noi ordini” (Pop, 1999: 9). Partidele politice din perioada
postdecembristă „au fost absorbite de preocupări conjuncturale şi au rătăcit într-o
ceaţă ideologică” (Stoica, 2008: 172–173). Nici în cazul social-democraţilor, care
la acea perioadă se aflau la guvernare, lucrurile nu au fost diferite. Privatizarea la
nivel naţional a întreprinderilor nerentabile, fără o expertiză iniţială şi fără un
raport ştiinţific care să legitimeze aceste măsuri, liberalizarea preţurilor, descurajarea
şi nefinanţarea producţiei autohtone, reforma monetară, retrocedarea parţială fără
un cadrul legislativ clar, eficient, şi echivistant au creat un mediu instabil, vulnerabil
şi profitabil doar pentru „afaceriştii tranziţiei”.
Privatizarea românească de către stat a întreprinderilor necompetitive a ridicat
un semn de întrebare cu privire la încrederea şi atragerea investitorilor străini.
„Speriaţi” de sumele uriaşe sau în cunoştinţă de cauză, mulţi compărători au
abandonat ideea reinvestirii, alegând calea profitului imediat obţinut prin vânzarea
bucată cu bucată a întreprinderilor la „fier vechi”. Cumularea profitului personal
uriaş a dus la un dezechilibru major în economia naţională. Efectele nefericite ale
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acestor decizii au apărut în scăderea alarmantă a forţei de muncă (mai ales în
agricultură) şi în creşterea şomajului din primii zece ani, fenomen cuantificat şi
reflectat în următoarele trei tabele.
Tabelul nr. 1
Involuţia forţei de muncă ocupate în industria României în perioada 1991–2004
Indicatori
1. Dinamica
2. Ponderea în populaţia ocupată
3. Ponderea în numărul salariaţilor

1991
100,0
38,1
45,5

1992
96,1
36,9
47,1

1993
91,2
35,3
48,1

1994
97,2
31,6
47,1

1995
72,7
30,1
45,2

1996
69,1
28,7
44,4

1997 (%)
65,1
28,6
42,4

Indicatori
1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 (%)
1. Dinamica
65,7
58,7
55,5
53,1
52,9
52,6
53,1
2. Ponderea în populaţia ocupată
29,2
27,1
26,2
24,3
23,2
23,5
25,4
3. Ponderea în numărul salariaţilor
43,5
43,6
42,3
41,6
43,3
43,6
46,4
Sursa: calculat după: Anuarul Statistic al României, CNS, 1997: 141, 148; 2000: 114: 2005: 106, 107.
Tabelul nr. 2
Evoluţia forţei de muncă utilizată în agricultura României
Indicatori
1. Dinamica
2. Ponderea în populaţia ocupată

1991
100,0
27,5

1992
101,4
28,2

1993
103,4
28,9

1994
111,6
32,1

1995
117,4
35,1

1996
118,2
35,6

1997(%)
105,8
33,6

Indicatori
1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004(%)
107,8 110,3 109,4 115,5 111,2 111,8
111,6
1. Dinamica
34,6
36,8
37,3
36,2
33,3
33,7
33,7
2. Ponderea în populaţia ocupată
Sursa: calculat după: Anuarul Statistic al României, CNS, 1997: 141; 2000: 114; 2005: 105.
Tabelul nr. 3
Numărul şomerilor şi rata şomajului în România, în perioada 1995–2001
Anul
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sursa: Statistica Socială, CNS, 2001: 72.

Nr. şomeri (pers.)
337 440
929 019
1 164 705
1 223 925
998 432
657 564
881 400

Rata şomajului(%)
3,0
8,2
10,4
10,9
9,5
7,0
9,6

În privinţa şomajului, acesta a fost ridicat şi datorită faptului că muncitorimea
moştenită din perioada comunistă a fost trecută gradat pe o linie moartă. Deteriorarea
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rapidă a mediului economic românesc a fost generată de lipsa unui cadru legislativ,
cât şi de absenţa unor politici care să nu permită destructurarea unor ramuri
economice strategice. Reforma politicilor de creditare a băncilor româneşti a fost
una dintre consecinţele nereglementării legislative care a descurajat împrumutul în
sprijinul afacerilor de familie. Condiţiile dezavantajoase de contractare şi birul
ridicat al creditelor s-au adeverit prin lipsa de sprijin a întreprinzătorilor şi în
general a clasei mijlocii.
Perioada din decembrie 1989 până în 1995 poate fi caracterizată prin trei
etape:
1. etapa de organizare a noilor structuri de stat (până la alegerile din 20 mai
1990);
2. etapa eforturilor de depăşire a provizoratului politic şi structurarea statului
de drept;
3. etapa care a urmat alegerilor din septembrie–octombrie 1992, caracterizată
prin eforturile de stabilizare macroeconomică şi de promovare a reformei economice
(Iliescu, 1995: 11–13).
În perioada ʼ92–ʼ96, reformele schimbului valutar au dus la devalorizarea de
trei ori a leului faţă de dolarul american. În sfârşit, a fost nevoie de succesiunea a
trei guverne: Roman, Stolojan şi Văcăroiu pentru ca în anul 1995 să apară Bursa,
locul de unde se cumpărau cupoanele emise de stat. Confuzia cu privire la proprietatea
de stat, lipsa de capital autohton, blocarea producţiei, măsurile electorale păguboase
ale partidelor politice au ridicat rata inflaţiei la un scor uriaş: la 250% în 1993 şi
153% în 1997. Astfel se explică de ce mulţi români şi investitori străini cu intenţii
serioase s-au temut cu privire la stabilitatea economiei de piaţă. Creşterea şomajului,
scăderea forţei de muncă, eşecul politicilor monetare, privatizarea eşuată a
întreprinderilor, retrocedarea parţială şi nereglementată legislativ a proprietăţilor
confiscate din perioada comunistă, redresarea în defavoarea populaţiei a preţurilor
şi a produselor de calitate au generat o neîncredere profundă a populaţiei în noua
clasă politică şi administrativă. Lanţul nefast al acestor decizii a creat un exod prin
care România a fost condamnată la o tranziţie lungă şi dificilă.
Pentru prezenta analiză au fost selectate principalele partide aflate la guvernare
după 1990. Din punct de vedere al opţiunilor metodologice, analiza propusă a fost
proiectată în două dimensiuni:
a. analiza evoluţiei programelor adoptate de partidele politice româneşti;
b. analiza marilor teme care au marcat programul de reformă şi dezvoltare al
perioadei postdecembriste cât şi identificarea acestora în cadrul programelor politice.
Una din limitele cercetării o reprezintă complexitatea unei analize dedicate
tuturor programelor politice, proiect care în cazul de faţă ar depăşi spaţiul specific
unui articol. În condiţiile date, am optat pentru selecţia celor mai relevante programe
postdecembriste ale principalelor partide politice aflate la guvernare.
Premisa cercetării pleacă de la faptul că elementele dezvoltării sociale din
programele politice ale partidelor care au obţinut majoritatea voturilor sunt reflectate
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şi în programele de guvernare. Definiţia asumată în articol este aceea conform
căreia „dezvoltarea socială se referă la orientarea unei comunităţi/instituţii spre
realizarea unei stări dezirabile, puse ca obiectiv de atins printr-un proces planificat
în timp, rezultat al unui set de acţiuni conjugate” (Zamfir, 2007: 173).
Revenirea la pluripartidism a reprezentat un fenomen important al tranziţiei
româneşti, „forţa sa explozivă (...) a avut un efect reducţionist inedit: punerea
semnului egalităţii între pluripartidism şi democraţie” (Jugănaru şi Radu, 1995: 17).
Acesta reprezintă mai degrabă o precondiţie de fond a sistemului democratic
modern (Fulga, 2004: 177). În literatura de specialitate, problematica identificării
tendinţelor de evoluţie, dar şi dinamica partidului politic au condus la apariţia unor
diverse tipologii de partide, precum partidele de masă, de fideli şi de cadre
(Duverger, 1964). Încadrarea partidelor politice din punct de vedere ideologic nu
este scopul acestui studiu, dar remarcăm preponderenţa partidelor de dreapta spre
capital, stânga spre muncă şi centru spre echilibrul celor două (Buşoi, 2011: 69).
Fenomenul traseismului partinic al liderilor reprezintă un subiect des întâlnit în
presa românească, dar care nu face obiectul articolului de faţă. În cazul partidelor,
Partidul Democrat înfiinţat ca partid social-democrat prin ruptura faţă de Frontul
Democrat al Salvării Naţionale (FDSN) a devenit o construcţie politică de centrudreapta (Ciorcan, 2005).

TENDINŢE ŞI TRANSFORMĂRI SISTEMICE ÎN TIPOLOGIA PARTIDELOR
POLITICE ROMÂNEŞTI

Sincretismul ideologic–electoral–populist al partidelor politice din România
este rezultatul unor transformări al raporturilor de putere dintre liderii politici,
mass-media şi electorat. Liderii îşi doresc cu orice preţ puterea, apelând la orice
formă de populism, colaborări şi traseism politic, urmărind un control asupra spaţiului
public prin mass-media, în vreme ce electoratul devine victima spectacolului televizat
prin fenomenul de tabloizarea al talk-show-ului politic. Preţul puterii depăşeşte
graniţa de bun simţ al unor alianţe limitate de cadrele ideologiei. Stânga şi dreapta
a încetat să existe în clipa în care discursul electoral al liberalilor s-a identificat
cu cel al social-democraţilor şi vice-versa. Cele două partide istorice: Partidul
Naţional Liberal (PNL) şi Partidul Naţional Ţărănesc (PNȚ/PNȚCD) nu s-au
limitat la graniţele doctrinelor lor. La rândul lor, social-democraţii au îmbrăcat
adeseori haina liberală, uneori chiar pe cea conservatoare sau ţărănistă. La final,
alianţele dintre stânga si dreapta, de după anii 2000, arată o osmoză definitivă a
ideologiilor. Elementele similare din punct de vedere ideologic au condus la
situaţia în care „de multe ori, doctrinele şi programele politice ale partidelor se
confundă, se întrepătrund, se substituie (...) alegerea cetăţenilor făcându-se între
liderii politici carismatici care promovează imaginea partidului (...) Doctrinele şi
programele politice ale partidelor româneşti se întâlnesc undeva la centru” (Buşoi,
2011: 71).
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România postdecembristă a devenit scena de construcţie a unor alianţe electorale
instabile, generate de efectul apariţiei partidelor de cartel divorţate de cadrul ideologic.
Una dintre cauzele cartelizării partidelor parlamentare majoritare a fost vulnerabilitatea
acestora datorită „volatilităţii electorale, cât şi lipsei unor conexiuni bine structurate
între partidele politice şi anumite segmente ale electoratului”, ceea ce a condus la
utilizarea controlului „asupra legislativului cu scopul de a diminua incertitudinea cu
privire la rezultatele alegerilor şi pentru a-şi asigura supravieţuirea organizaţională”
(Mateescu, 2013: 128). Sistemul de cartel al partidelor politice este esenţial pentru
înţelegerea modului de evoluţie a tranziţiei. Alianţele politice s-au creat şi s-au
desfăcut în funcţie de anumite raţiuni şi interese partinice şi personale, conducând
la rezultate politice slabe şi inducând o stare de confuzie publică chiar şi pentru
electoratul hotărât. În ultimii 27 de ani, principalele partide politice aflate la
guvernare: PSD (FSN, FDSN, PDSR), PNȚCD (PNȚ), PD (PDL), PNL, UDMR
(UDMR ca formaţiune politică) sunt principalii actori care au adoptat un comportament
de colaborare, ajutând la funcţionarea democraţiei româneşti, dar nu şi la consolidarea
acesteia.
Eficienţa sistemului de partide este dependentă de modalitatea în care acestea
interacţionează între ele (concurenţă centripetă sau centrifugă), dar şi de strategiile
de producere şi distribuţie a resurselor publice pe care le adoptă. Dezvoltarea
cartelului de partide în România a diminuat spiritul de competiţie, generând un
comportament interpartinic de colaborare prin care coerenţa programatică a fost
diminuată. Se poate observa faptul că furnizarea unor bunuri publice, dar şi îndeplinirea
unor scopuri comune depind în mod direct de mărimea unui partid politic, dar şi de
colaborările şi strategiile pe care acesta le adoptă. Partidele politice postdecembriste
au suferit numeroase modificări atât în structură, cât şi în rol, fiind necesară elaborarea
unei noi tipologii care să surprindă specificitatea mecanismelor democratice. Se
poate observa o scădere a coerenţei partidelor la nivel naţional, fapt pentru care
interacţiunile dintre partide devin din ce în ce mai important de analizat. Apariţia
partidului catch-all a condus la consolidarea partidelor mari (PSD, PNL), maşinării
politice care fac apel la toate tipurile de alegători. Funcţia partidelor a fost preluată
de mass-media şi grupurile de interese. Identificarea mecanismelor care conduc la
adoptarea unui comportament de colaborare (stimulente selective sau interacţiuni
strategice) denotă calitatea cadrului instituţional democratic românesc. Scăderea
competiţiei dintre partide, precum şi eficienţa unor aranjamente instituţionale sunt
corelate cu resursele folosite de partide precum şi cu costurile sau beneficiile
rezultate în urma implementării unor anumite politici publice.
Alegerile din mai 1990 au înregistrat un singur candidat: Consiliul Naţional
al Frontului Salvării Naţionale (CNFSN). Lipsa unor programe ideologice al
partidelor în primul an de după revoluţie a condus la poziţionarea lor fie reactivă
faţă de regimul comunist fie în funcţie de componenţa specialiştilor care au făcut
parte din membrii fondatori. Printre vectorii care au condus la constituirea
partidelor politice menţionăm „sprijinirea candidaţilor (...) la funcţia de preşedinte
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al României şi celelalte funcţii de conducere” (Scutaru, 2010: 71). Funcţia programatică
se reflectă în statutul şi programul partidelor prin care sunt proiectate principalele
coordonate ale guvernării. Funcţia unui partid este de a exercita influenţa în decizii
„fie pentru a culege beneficii ataşate ocupării funcţiilor, fie pentru a implementa
politicile preferate, fie pentru a putea controla distribuţia voturilor către propriile
colegii” electorale (Cerkez, 2013: 24).
În anul 1992 au intrat în alegeri Frontul Democrat al Salvării Naţionale
(FDSN), Convenţia Democrată din România (CDR)1, Uniunea Democrată a
Maghiarilor din România (UDMR), Partidul Unităţii Naţionale Române – Partidul
România Mare (PUNR–PRM), Partidul Democrat Agrar din România (PDAR) şi
Partidul Socialist al Muncii (PSM). La final singurul câştigător a fost FDSN.
Vulnerabilitatea cadrului legislativ privind înfiinţarea şi finanţarea partidelor
politice a permis ca la sfârşitul anului 1995 să apară peste 200 de partide politice
înregistrate care au profitat de finanţare din partea statului (Jugănaru şi Radu,
1995. 17).
În anul 1996 au candidat pentru alegeri electorale: Partidul Democraţiei
Sociale din România (PDSR), CDR, UDMR, Uniunea Social Democrată (USD),
PRM şi PUNR. A căştigat CDR.
În anul 2000, au intrat în alegeri PDSR, UDMR, PRM şi PNL + PD + CDR
2000 + Alianţa pentru România (ApR). A câştigat PDSR.
În anul 2004, au intrat în alegeri Partidul Social Democrat (PSD) + Partidul
Umanist din România (PUR), Dreptate şi Adevăr PNL–PD, UDMR, PRM şi
Partidul Blocului Naţional Democrat (BNPD). Au câştigat PSD + PUR.
În 2008 au candidat Alianţa Politică Partidul Social Democrat (PSD) +
Partidul Conservator (PC), PDL, UDMR, Partidul Democrat (PD) şi PNL.
A câştigat PSD.
În 2012 au candidat Uniunea Social Liberală (USL)2, Alianţa România Dreaptă
(ARD), Partidul Poporului Dan Diaconescu (PPDD), UDMR şi alţii. A căştigat
USL (Stănescu, 2014).
În 2016 au candidat ALDE, PMP, PNL, PRU, PSD, UDMR şi Uniunea
Salvaţi România (USR.) A câştigat PSD.
Din punct de vedere ideologic, partidele politice româneşti (din toate
perioadele, cumulate) pot fi încadrate după cum urmează:
a) Doctrina social-democrată: PSDR, FDSN, PDAR, PSM;
b) Doctrina liberală riguroasă sau hibridă: PNL, PNL–AT, PNL–CD, FSN
PAC;
c) Doctrina democrat-creştină PNȚCD, UCD;
d) Doctrina naţionalistă: PRM, MPR (Ulici, 1995: 74–82).
1

Grupând şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat.
Partidul Social Democrat (PSD), Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR),
PNL şi Partidul Conservator (PC).
2
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EVALUAREA PROGRAMELOR DE REFORMĂ ŞI GUVERNARE A PARTIDELOR
AFLATE LA GUVERNARE

În următoarea analiză am ales să ne oprim la următoarele partide politice cu
impact asupra marilor decizii din perioada tranziţiei: PSD, PNL, PNȚCD şi
UDMR. Criteriul acestei selecţii este generat de caracteristica de supravieţuire
stabilită de Myron Weiner, în care un partid politic nu dispare odată cu retragerea
sau moartea fondatorilor săi. Din acest considerent am retras PD-ul din ecuaţie.
În cele ce urmează am expus principalele teme politice extrase din programele
electorale şi de guvernare ale fiecărui partid. Principalele direcţii ale programelor
politice 1990–2000 includ: „democraţia parlamentară şi statul de drept; economia
de piaţă funcţională şi modernă; protecţia socială a categoriilor defavorizate; naţiunea
română şi relaţiile ei cu naţionalităţile conlocuitoare; integrarea României în structurile
europene şi aderarea ei la sistemul politico-militar defensiv nord-atlantic” (Cioabă
şi Nică, 2004: 309). Priorităţile programelor partidelor politice de după 1998 se
orientează în special pe proiectul integrării în NATO şi în Uniunea Europeană.

Programul politic al Partidului Social Democrat
FSN s-a constituit pe 6 ianuarie 1990 în baza Decretului-lege nr. 4 din
31 decembrie 1989 (Jugănaru şi Radu, 1995: 17). La baza înfiinţării acestei înţelegeri
politice a fost că FSN-ul nu se va transforma niciodată în partid sau partide politice
şi că va înceta să funcţioneze odată cu depăşirea primelor alegeri electorale, lucru
care nu s-a întâmplat, în ciuda protestelor opoziţiei. FSN „care cumulează acum
toate puterile în stat şi dispune de toate mijloacele, nu se poate situa pe poziţiile de
exponent al unei puteri nelimitate şi, în acelaşi timp, participant la alegeri”
(Coposu, 1990 apud Iliescu, 1995: 122).
Platforma-program din decembrie 1989 menţiona „tranziţia spre economia de
piaţă” prin reforma economică, politică, socială şi culturală capabilă să oprească
regresul economic al ţării şi să conducă la instaurarea unei economii sociale de
piaţă (idem: 155). FSN a devenit CFSN, apoi CNFSN şi CPUN. În martie–aprilie
1990 FSN a devenit partid politic, iar în 1992 s-a creat Frontul Democrat al
Salvării Naţionale condus de Ion Iliescu, la originile Partidului Social-Democrat. În
1992 a câştigat alegerile (Scutaru, 2010: 74–74). În 1993, FDSN a fuzionat cu
Partidul Republican sub denumirea de Partidul Democraţiei Sociale din România
(PDSR). Aripa FSN-istă a lui Petre Roman a devenit Partidul Democrat, care, în
urma alianţei cu liberalii, a devenit partid de centru dreapta. Programul electoral şi
ideologic al FSN-ului se identifica încă de la început cu un partid de masă orientat
doar pe câştigarea puterii prin mesaje populiste care să atragă un număr semnificativ
de voturi. „Dacă nu avea o ideologie explicită – iar în perioada alegerilor din 1990,
FSN a făcut din asta chiar o virtute – FSN avea totuşi una implicită. Ea aparţinea
mai puţin partidului însuşi şi aproape deloc conducătorilor săi, dar era în principal
împărtăşită de membrii de rând şi de simpatizanţii săi şi ea explică de ce oamenii
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au votat cu FSN şi cu Iliescu. Această ideologie respingea orice proiecte de
transformare prea radicală şi spectaculoasă. (...). În schimb, prevedea o îmbunătăţire
radicală a lucrurilor, mai puţin pe baza unor soluţii tehnice foarte ingenioase, cât a
unui sănătos bun simţ aplicat cu fermitate şi mai ales cu bună credinţă, în toate
domeniile în care până atunci lucrurile merseseră prost din cauze evidente” (Pasti,
1995: 145). Referindu-se la statutul şi programul FSN, Ion Iliescu considera într-un
interviu că au reprezentat „o primă conturare a unei formaţiuni de centru stânga,
dar fără să desemnăm un profil foarte precis social-democrat. Aceasta s-a întâmplat
ulterior” (Iliescu în Jugănaru şi Radu, 2013: 27). Conform Statutului FSN, acesta
„este o formaţiune politică având drept scop realizarea în România a unei societăţi
democratice, întemeiată pe justiţie socială şi rentabilitate, caracterizată prin (...)
crearea unei economii naţionale moderne, funcţionând în condiţiile diversităţii formelor
de proprietate, orientată potrivit legilor pieţei şi dinamizată de iniţiativa liberă
individuală şi colectivă, realizarea unei agriculturi bazate pe forme de proprietate şi
de organizare moderne şi eficiente, precum şi pe sprijinirea de către stat a gospodăriilor
ţărăneşti şi a asociaţiilor acestora, cu recunoaşterea şi garantarea drepturilor
ţărănimii asupra pământului” (Statutul FSN 1990, în Jugăreanu şi Radu, 2013).
Programul economic al FSN adoptat în cadrul Platformei-program 1990
includea:
– bunăstarea întregului popor;
– tranziţia de la actualul sistem de centralizare şi planificare excesivă la un
sistem liberalizat şi descentralizat bazat pe rentabilitate (...), pe mecanismele de
piaţă, în general; se va face în condiţiile asigurării stabilităţii politico-sociale a ţării;
– liberalizarea preţurilor;
– lărgirea şi diversificarea prezenţei sectorului privat în economia naţională
(...), promovarea, alături de proprietatea publică, a oricăror forme de proprietate
particulară, cooperatistă, participativă şi mixtă;
– deschiderea spre exterior;
– dezvoltarea acelor ramuri care asigură condiţii favorabile, resurse şi tradiţii
(agricultura, turismul, unele ramuri industriale) (...) precum şi a unor tehnologii de
vârf;
– dezvoltarea serviciilor;
– rolul întreprinderilor mici şi mijlocii;
– impozite progresive pe veniturile din muncă pentru evitarea formării de
deosebiri excesive în acumularea de avuţie de către diferite categorii sociale;
– protejarea mediului înconjurător;
– comerţul exterior (Program FSN, 1990, apud Jugăreanu şi Radu, 2013: 43–45).
În domeniul agricol, se avea în vedere o „agricultură intensivă, modernă, de
mare randament în măsură să asigure bunăstarea ţăranilor, satisfacerea nevoilor
alimentare ale întregii populaţii” (idem: 45). Nu erau uitate proprietăţile ţărăneşti,
sprijinirea iniţiativelor private, a asociaţiilor şi a cooperativelor alături de menţinerea
întreprinderilor agricole de stat (idem).
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Conform Statutului FSN 1991, opţiunile politice fundamentale ale Frontului
Salvării Naţionale includeau o societate a eficienţei şi a competenţei dublate de un
program eficient de protecţie socială (Statut FSN, 1991 apud Jugăreanu şi Radu,
2013: 89). Obiectivul general al reformei economice era „înlocuirea economiei
centralizate cu o economie de piaţă, eficientă şi modernă din punct de vedere
tehnologic” (idem: 92). Principalele direcţii includeau: privatizarea proprietăţii de
stat, demonopolizarea pieţei, liberalizarea preţurilor, convertibilitatea leului, ajustarea
structurală şi retehnologizarea economiei. Orientările politicii economice şi sociale
includeau: privatizarea fostelor mari întreprinderi de stat, facilităţi pentru modernizarea
agriculturii şi programe de ocupare a forţei de muncă (idem: 100).
Evaluând rezultatele economice ale primilor doi ani de după revoluţie, se
constata înscrierea economiei pe o traiectorie inflaţionistă prin „destructurarea
sistemului economic de comandă, reorganizarea unităţilor de stat ca societăţi
comerciale şi regii autonome, liberalizarea unor mecanisme interne, iniţierea
procesului de dezvoltare a sectorului privat, deschiderea spre exterior a ţării (...) în
condiţiile unei prelungite crize economice ca efect cumulat al suprapunerii crizei
moştenite de la vechiul regim cu destrămarea sistemului zonal de relaţii economice
şi al derulării rapide a tranziţiei, după o declanşare bruscă”. Ceea ce se impunea era
urgenta aplicare a legii privatizării, alături de transferul către populaţie a
certificatelor de proprietate, organizarea Fondului Proprietăţii Private şi a Fondului
Proprietăţii de Stat (Jugăreanu şi Radu, 2013: 157–159).
Conform Statutului FSN, acesta „este o formaţiune politică având drept scop
realizarea în România a unei societăţi democratice, întemeiată pe justiţie socială şi
rentabilitate, caracterizată prin (...) crearea unei economii naţionale moderne, funcţionând
în condiţiile diversităţii formelor de proprietate, orientată potrivit legilor pieţei şi
dinamizată de iniţiativa liberă individuală şi colectivă, realizarea unei agriculturi
bazate pe forme de proprietate şi de organizare moderne şi eficiente, precum şi pe
sprijinirea de către stat a gospodăriilor ţărăneşti şi a asociaţiilor acestora, cu recunoaşterea
şi garantarea drepturilor ţărănimii asupra pământului” (Statutul FSN 1990, în Jugăreanu
şi Radu, 2013).
Imaginea partidului se identifica puternic cu imaginea liderului Ion Iliescu,
cu mesajul şi discursul său sedativ, dar eficace pentru o populaţie speriată de lipsa
unei stabilităţi politice la nivel naţional. Bădescu consideră că România este
confruntată cu panidei în sensul lui Haushofer de „mari idei spaţiale” care conduc
la „confinii militare, ideologice şi culturale (...) antrenând mentalul clasei politice
româneşti până la orbire uneori. Asemenea panidei sunt ideea pangermană, ideea
panslavă, ideea paneuropeană” şi devenind „sursă a unor confinii ideologice, a
unor tensiuni panideologice” (Bădescu, 2004: 343–344). Încrederea populaţiei în
noul lider s-a clădit în baza unei înţelegeri tacite atât de necesare unui proiect
pentru stabilitate. „Reuşita tranziţiei nu poate fi concepută în absenţa unui cât mai
larg consens social” (Postolache, 1990: 10). Confuzia ideologică şi lipsa unui program
politic gândit pe termen mediu şi lung a dus la o serie de reforme şi decizii luate în
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viteza schimbărilor succesive a guvernelor şi a miniştrilor. „Ceea ce dezamăgea la
proaspăt instalatul CNFSN era ca nu ştia ce să facă” (Pasti, 1995: 66). În martie
aprilie 1990, FSN a devenit partid politic, iar în 1992 s-a creat Frontul Democrat al
Salvării Naţionale condus de Ion Iliescu. FSN s-a transformat în Frontul Democrat
al Salvării Naţionale la 30 aprilie 1992. FDSN s-a aflat la originile Partidului
Social Democrat care a câştigat alegerile în 1992 (Scutaru, 2010: 74–74). FSN s-a
transformat în Frontul Democrat al Salvării Naţionale la 30 aprilie 1992. Partidul
Social Democrat, ca urmaş al FSN, nu a avut de la început o ideologie clar
conturată „el mizând pe ideologia administrării statului şi a economiei, într-un proces
de schimbare controlată (...) Ideologia social-democrată a venit mai degrabă ca o
urmare firească a ocupării celorlalte zone doctrinare de către partidele istorice”
(Scutaru, 2010: 80). Practica a dovedit că partidul a avut de multe ori orientări de
centru-dreapta. Totuşi, guvernarea din 2000 a fost marcată de amprenta socială în
contextul demersurilor specifice emergentei aderări României la Uniunea Europeană.
Schiţa Postolache a fost prezentată în faţa Parlamentului în 28 iunie 1990.
Conform acesteia, „strategia pentru care optăm ar putea fi definită ca o tranziţie
graduală efectuată în ritm rapid şi în cadrul căreia implementarea mecanismelor
juridice şi economice strict necesare funcţionării economiei de piaţă să se facă în
mod accelerat (în cel mult 2–3 ani – cu asigurarea unei protecţii sociale corespunzătoare
a întregii colectivităţi” (Postolache, 1990: 11–12). Programul de guvernare din
1990 includea patru etape ale reformei în vederea modernizării României:
– privatizarea şi asigurarea dreptului de proprietate privată inclusiv prin
împroprietăriri în masă;
– înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor democrative ale pieţei;
– crearea clasei de mijloc;
– unirea celor două procese ale tranziţiei: cea spre societatea capitalistă
modernă şi spre economia de piaţă competitivă (Scutaru, 2010: 54).
Organizarea legală a alegerilor din anii ʼ90 a dus la formarea legitimităţii
puterii politice, în ciuda contestărilor masive venite din partea partidelor istorice
aflate în opoziţie. „Prima condiţie a democraţiei este libertatea civică” (Coposu,
1995 a: 37). Suspiciunile cu privire la fraudarea alegerilor a fost principala temă de
nemulţumire care a condus la protestele „golanilor” din Piaţa Universităţii. „Democraţia
românească, adică organizarea libertăţii româneşti în cadrul specificului naţional”
(Coposu, 1995 a: 39).
Analiza programelor politice adoptate în prima decadă postdecembristă a
evidenţiat o polemică agresivă în spaţiul public prin faptul că: „discuţia pare a se
purta mai ales în jurul filiaţei comuniste ori interbelice a liderilor principalelor
partide politice româneşti, atenţia publicului fiind atrasă asupra unor opţiuni majore –
monarhie vs. republică, comunism vs. anticomunism, reformism vs. antireformism,
profesionalism şi experienţă vs. amatorism. Date fiind aceste caracteristici ale
desfăşurării dezbaterii politice, electoratul pare a fi mai puţin preocupat de doctrinele
propuse de partide” (Voicu şi Voicu, 1999: 584). Dihotomia dintre FSN (FDSN din
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1992) şi partidele istorice a creat un mediu toxic construit în jurul marilor teme şi
reforme: primii pentru că nu erau lăsaţi să guverneze în linişte fiind criticaţi de
legături cu fostul regim şi opoziţia care la rândul ei era criticată de legături cu
interese străine şi intenţii antinaţionale. Anticomunismul „n-a propus şi n-a solicitat
un plan pentru viitor, ci doar le-a cerut oamenilor să-şi clarifice propriul trecut
comunist în raport cu care urmau să fie judecaţi în prezent” (Poenaru, 2017: 141).
În 1993, FDSN a fuzionat cu Partidul Republican sub denumirea de Partidul
Democraţiei Sociale din România (PDSR). Divorţul din interiorul FSN-ului dintre
Petre Roman şi Ion Iliescu a condus la apariţia Partidului Democrat, care mai târziu,
în urma alianţelor cu liberalii, a devenit un partid de centru-dreapta.
Schiţa economică de Platformă-program al CFSN prevedea: „restructurarea
întregii economii naţionale pe baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei” (Comunicat
CFSN, 1989, pct. 4). Din punctul de vedere al „moştenirii” comuniste „în economie
s-au format adânci dezechilibre, reflectate în rămânerea în urmă a agriculturii,
supradimensionarea ramurilor industriale de prelucrare primară, agravarea problemei
energetice, neglijarea sectorului terţiar” (Postolache, 1990: 10). În aceeaşi schiţă se
menţiona privatizarea pe scară largă (Idem: 11). Reorganizarea economiei naţionale
trebuia realizată, în viziunea FSN, „pe baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei”
prin „promovarea liberei iniţiative şi a competenţei” (Decretul lege nr. 1, 1989).
Privatizarea a început cu adevărat abia în martie 1990, odată cu decretul lege
privind iniţiativa privată pentru crearea de mici întreprinderi particulare. Legea
3/1990 a dus la transformarea a circa 50% dintre întreprinderile de stat în societăţi
comerciale privatizabile. Proiectul privatizării a fost urmat de legea 58/1991
privind distribuirea certificatelor de proprietate. Începând cu aprilie 1990 a fost
posibilă vânzarea apartamentelor construite din banii sau creditele statului de către
chiriaşi.
În succesiunea acestor reforme au fost aplicate mai multe tipuri de privatizări:
„privatizarea în masă a fost aplicată de guvernul Văcăroiu în perioada 1993–1996”;
privatizarea prin restituire aplicat de FSN pentru proprietăţile cooperatiste 1990–
1992 şi de către CDR în privinţa proprietăţilor naţionalizate de stat 1997–2000
(....); privatizarea prin intermediul pieţei (...), aplicat de primul guvern FSN şi de
guvernele de după 1996 (...); privatizarea către salariaţi/management a fost o opţiune
a guvernului Văcăroiu (Pasti, 2003: 57–58).
Reorganizarea economiei naţionale trebuia realizată, în viziunea FSN, „pe
baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei”, prin „promovarea liberei iniţiative şi a
competenţei” (Decretul-lege nr. 1, 1989). Se avea totodată în vedere „eliminarea
metodelor administrativ-birocratice de conducere economică centralizată, promovarea
liberei iniţiative şi a competiţiei în conducerea tuturor sectoarelor economiei”
(Decret-lege nr. 2, 1989). Alte direcţii avute în vedere includeau „restructurarea
agriculturii şi sprijinirea micii producţii ţărăneşti” şi „organizarea întregului comerţ
al ţării pornind de la cerinţele satisfacerii cu prioritate a nevoilor cotidiene ale
populaţiei României” (idem).
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Economia românească s-a confruntat cu două perioade importante de cădere
1990–1992 şi 1997–1999, urmate de reveniri şi creşteri. Perioada 2000–2008 a fost
una de creştere continuă şi durabilă, urmată de criza profundă în care ne aflăm
(Zamfir şi alţii, 2010).
Schiţa privind agricultura, din Platforma-program a CFSN prevedea:
„restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii producţii ţărăneşti. Oprirea distrugerii
satelor” (Comunicat CFSN, 1989, pct. 5). Legea 18/ 1990 a creat sau refăcut
aproximativ 82% din totalul suprafeţei agricole a ţării. (Scutaru, 2010: 56).
Schiţa învăţământului prezentă în Platforma-program a CFSN-ului prevedea:
„reorganizarea învăţământului românesc potrivit cerinţelor contemporane” (Comunicat
CFSN, 1989, pct. 6).
Schiţa comerţului prezentă în Platforma-program al CFSN-ului prevedea:
„organizarea întregului comerţ al ţării, pornind de la cerinţele satisfacerii nevoilor
cotidiene ale populaţiei României” (Comunicat CFSN, 1989, pct. 8).
Evoluţia ideilor social-democrate evidenţiază opţiunea iniţială pentru „un stat
în care proprietatea de stat este una importantă (...) Valoarea centrală este munca,
principalul furnizor al bunăstării. I se adaugă solidaritatea şi justiţia socială, ca şi
critica individualismului liberal, o adevărată obsesie pentru PDSR” (Voicu şi Voicu,
1999: 615). Clasicul discurs ideologic este înlocuit cu o pleiadă de promisiuni
populiste. Noua social-democraţie „vrea să conjuge libertatea cu responsabilitatea
personală, garantarea şanselor egale cu mobilizarea cetăţenilor şi a comunităţilor,
să deplaseze interesul de la redistribuirea avuţiei spre sursele care o pot crea
efectiv” (Fulga, 2004: 236). Scopul acestor schimbări este să revitalizeze spiritul
civic dincolo de graniţele segmentare a unor publicuri-ţintă.
Partidul Social-Democrat nu a avut de la început o ideologie clar conturată,
„mizând pe ideologia administrării statului şi a economiei, într-un proces de
schimbare controlată (...) Ideologia social-democrată a venit mai degrabă ca o
urmare firească a ocupării celorlalte zone doctrinare de către partidele istorice”
(Scutaru, 2010: 80). Practica a dovedit că partidul a avut de multe ori orientări de
centru-dreapta. Totuşi, guvernarea din 2000 a fost marcată de amprenta socială,
în contextul demersurilor specifice emergentei aderării a României la Uniunea
Europeană.

Programul politic al Partidului Naţional Liberal
Liberalii au încercat să intre pe scena politică românească reiterând principiile,
programul şi valorile din perioada interbelică. Liberalismul „este o etică individualistă,
edificată în timp pe fundamentele dreptului natural, în primul rând pe libertăţile
civile şi politice: de acţiune, de gândire, de conştiinţă, de asociere” (Măgureanu,
1997: 321). Libertăţile civice, economice şi politice reprezintă triada identitară a
liberalismului clasic. Concepţia liberală clasică punea accentul pe proprietatea
privată, „autonomia vieţii economice şi neintervenţia statului în mecanismele pieţei
libere” (Fulga, 2004: 225).
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PNL s-a conturat probabil cel mai limpede din punct de vedere ideologic
(Scutaru, 2010: 145). Sloganul liberal „prin noi înşine” amintea de acel sentiment
naţional trăit şi exprimat cu ocazia Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Printre
etapele în evoluţia programatică doctrinară a PNL menţionăm:
– anii ’90 bătălia pentru drepturi individuale şi economia de piaţă;
– 1997–2000 problema proprietăţii şi clasa de mijloc;
– 2000–2004 în căutarea unui răspuns programatic;
– 2004–2008 guvernarea liberală;
– dimensiunea socială a programului PNL 2010 (Scutaru, 2010: 148–171).
Alături de ţărănişti, liberalii au încercat să impună legea lustraţiei stipulată în
punctul 8 de la Timişoara. Dintre partidele care s-au menţinut pe scena politică
românească, PNL „este cel mai puţin previzibil, a experimentat cele mai diverse
forme organizatorice şi a trecut prin cele mai multe etape distincte de evoluţie (...)
ca proces de consolidare instituţională (Scutaru, 2010: 173). Alianţele politice din
istoria sa postdecembristă nu au fost exclusiv de centru-dreapta, în guvernul USL
Ponta–Antonescu, liberalii s-au dezis de vechile principii doctrinare.
Programul PNL din 1990 a inclus printre deziderate: „instaurarea unei reale
democraţii şi structurarea unui sistem economic viabil ca bază, proprietatea particulară
ca metodă, economia de piaţă liberă şi ca element activ, dinamic, libera concurenţă.
(...) Principiile fundamentale ale liberalismului includeau: libertatea politică, libertatea
economică bazată pe proprietatea particulară şi realizată prin economia de piaţă
reglată în sistemul cererii şi ofertei prin libera concurenţă şi libertatea culturală
(Scutaru, 2010: 148–149). Cu toate acestea, viziunea asupra statului a avut o
componentă mai degrabă neoliberală, intervenţionismul în politicile sociale devenind
o prioritate în programul său politic.
Conform programului PNL din 1990, obiectivul politicii economice este
„formarea unei economii liberale organizate conform cerinţelor pieţei la baza
căreia se află proprietatea particulară, singura formă de proprietate care permite şi
asigură stimularea liberei iniţiative a indivizilor, independenţa acestora faţă de stat
şi restrângerea la minim a influenţei pe care statul o exercită. Aceasta constituie
soluţia optimă a unei economii umane”. (PNL, 1997, apud Scutaru, 2010: 152).
Din nefericire politicile sectoriale şi cele de sprijinire a clasei mijlocii nu au ocupat
o atenţie deosebită. Singurul target autentic în concordanţă cu doctrina liberală a
fost spijinul acordat oamenilor de afaceri foarte bogaţi, mai puţin în zona de interese
a micilor întreprinzători. (de căutat între 1990 şi 1997)
Conform programului PNL din 1997, „PNL este promotorul libertăţii
individuale, sociale, economice şi politice. (...). În plan social, stabilitatea socială
se va obţine prin dezvoltarea clasei de mijloc (...). În plan economic, Partidul
Naţional Liberal este adept declarat al capitalismului, al pieţei şi al economiei de
piaţă”. (PNL, 1997, apud Scutaru, 2010: 153). Nevoia pentru mărirea numărului de
votanţi a dus la un discurs la fel de populist ca cel al social-democraţilor, promisiunile
electorale fiind nesustenabile cu programul de guvernare al Convenţiei din perioada
1996–2000.
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Opţiunea politică pentru un stat minimal în contextul economiei de piaţă a
mutat accentul pe libertate (1990), descentralizare (1992) şi privatizare (1996–1997)
iniţial totală, dar treptat, spre una rapidă (Voicu şi Voicu: 630).
În perioada 2000–2004 a fost prioritară problema proprietăţii alături de
„preocuparea extinderii temelor de discurs public în scopul creşterii suportului
electoral” şi spre sfârşitul mandatului spre aspecte sociale precum recalcularea
pensiilor sau sistemul social. În perioada 2004–2008 accentul s-a pus pe reducerea
fiscalităţii odată cu introducerea cotei unice de 16% (Scutaru, 2010: 15). Cota a
sprijinit iniţiativa capitalului privat, dar a slăbit bugetul de stat, care a intra în criza
plăţilor de salarii şi pensii, cu efect asupra populaţiei, mai ales a celor confruntaţi
cu vulnerabilităţi sociale.
Conform Platformei politice liberale din 2006, liberalismul „dreptei contemporane
este un liberalism care promovează capitalismul concurenţei oneste, proprietatea şi
iniţiativa liberă (...) o economie curată, fără baroni, monopolişti sau oligarhi”
(Platforma politică liberală, 2006, apud Stoica, 2008: 268).
Priorităţile Alianţei DA au inclus mediul de afaceri, educaţie, sănătate,
agricultură şi domeniul social. Conform programului politic PDL din 2007,
obiectivul principal este „dezvoltarea prosperă a societăţii româneşti democratice
prin promovarea valorilor şi principiilor libertăţii, responsabilităţii şi solidarităţii”
(Programul PDL, 2007 apud Stoica, 2008: 291). Un pas deloc de neglijat în
creşterea standardului de viaţă al cetăţenilor îl reprezenta continuarea eforturilor de
integrare în structurile europene şi euroatlantice (Idem). Printre principiile fundamentale
se numără: „consolidarea democraţiei, proprietatea privată şi economia de piaţă,
capitalismul concurenţei oneste, recunoaşterea rolului tradiţional al familiei, al
comunităţii şi al religiei, păstrarea identităţii naţionale, recunoaşterea caracterului
contractual al relaţiei dintre cetăţean şi stat, întărirea societăţii civile” (Programul
politic PDL, 2007, apud Stoica, 2008: 294–296). I se acordă un loc aparte proprietăţii
private ca motor al economiei şi se consideră că sunt „obligatorii atât restituirea
proprietăţilor, cât şi reparaţiile materiale pentru abuzurile săvârşite de partidul
comunist” (idem: 294). Printre direcţiile strategice erau menţionate: „creşterea
competitivităţii economiei româneşti, stimularea investiţiilor în capitalul fizic şi
uman, promovarea unui sistem eficient de alocare a resurselor, stimularea progresului
tehnologic, precum şi creşterea rolului cercetării în dezvoltare şi transferul în economie
al tehnologiilor avansate (...), creşterea gradului de valorizare a resurselor, consolidarea
rolului României în procesul de construcţie europeană” (idem: 297–299).

Programul politic al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
Doctrina ţărănistă a apărut din principiile fondatoare asumate de Iuliu Maniu,
din activitatea domeniului social al lui Ion Mihalache, din cercetările scrise de
savanţii Radulescu-Motru, Dimitrie Gusti, Virgil Madgearu, Vaida-Voievod şi din
învăţăturile unor dascăli ca Nicolae Iorga şi Onisifor Ghibu. Partidul Naţional
Ţărănesc, situat în centru-stânga, a promovat doctrina politicii de stat agrariene
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prin care pământul şi imaginea de clasă a ţăranului erau considerate a fi centrul
spiritual al naţiunii. Păstrând aceste principii doctrinare alături de imaginea monarhică
a puterii de guvernământ, programul ţărănist reapare pe scena postdecembristă ca o
alternativă de continuitate a unui proiect interbelic. Deşi de atunci până acum
situaţia demografică s-a modificat substanţial, noul PNȚCD nu şi-a schimbat mesajul
politic, menţinându-şi un discurs de clasă, agrarian, monarhist şi anticomunist.
Printre personalităţile marcante şi prezente în spaţiul public după anii ’90, Corneliu
Coposu este figura charismatică cea mai importantă, care, după Revoluţie, a devenit
simbolul şi liderul mişcărilor de centru şi centru-dreapta alături de Ion Raţiu,
Ion Diaconescu şi ceilalţi lideri liberali: Radu Câmpeanu, Dan Amadeo Lăzărescu,
Sorin Botez şi Mircea Ionescu Quintus. În programul politic din primii ani, PNȚCD
şi-a propus să restructureze clasa politică românească prin susţinerea punctului 8 de
la Timişoara în care se cerea interzicerea în trei legislaturi consecutive, pe orice
listă, a foştilor activişti comunişti şi a foştilor ofiţeri de securitate. Aflat pentru
primii şase ani în opoziţie, PNȚCD, alături de Alianţa Civică şi PNL, au acuzat
puterea formată din tabăra lui Ion Iliescu de confiscarea Revoluţiei. Situaţia
conflictuală îşi atinge apogeul încă din anii ʼ90, când datorită mineriadelor, PNȚ,
PNL şi Alianţa Civică sunt acuzate laolaltă de complot împotriva ordinii democraţiei
recent stabilite. În primul Congres al PNȚCD-ului, din 25–27 septembrie 1991,
partidul şi-a asumat primul Statut şi Program politic de guvernare. Alegerea în
fruntea partidului a fostului deţinut politic Corneliu Coposu s-a stabilit ca urmare a
poziţiei sale de victimă a fostului regim totalitar. La alegerile legislative din
27 septembrie 1992, Convenţia Democrată Română a primit peste 20% din voturi,
PNȚCD obţinând în Parlament 41 de locuri pentru deputaţi şi 21 de locuri pentru
senatori, ajungând astfel cel mai important partid al opoziţiei. Proiectul său politic a
fost construit în jurul unor valori creştin-democrate, în care persoana, colectivitatea
umană, tradiţia şi umanismul creştin sunt principiile fondatoare ale unei democraţii
bazate pe dreptatea socială şi patriotismul luminat. Conform statutului, PNȚCD
„urmăreşte în exclusivitate obiective politice în scopul dezvoltării societăţii româneşti
şi realizării economiei de piaţă, consolidării statului de drept, decomunizării societăţii
şi combaterii ideologiilor totalitare, integrării europene şi euroatlantice (PNȚCD,
art. 3). Principiile doctrinare sunt: „(1) morala creştină, libertatea, dreptatea socială,
democraţia, patriotismul luminat, personalismul, solidaritatea şi subsidiaritatea (...)
(2) Principiile de organizare şi funcţionare ale partidului sunt: unitate şi autonomie,
iniţiativă şi cooperare, responsabilitate şi disciplină, competenţă şi moralitate,
eficienţă şi transparenţă, promovarea femeilor şi tinerilor în funcţiile de conducere,
valorificarea tradiţiei în contextul realizării unui partid modern (PNȚCD, art. 4)”.
Conform documentelor programatice, publicate în 1990, în domeniul economic
se opta pentru economia de piaţă, restituirea proprietăţii agricole (în funcţie de
capacitatea de muncă a familiei respective, de forma de relief şi rentabilitatea
culturii şi domiciliul solicitantului) şi privatizarea întreprinderilor mici şi mijlocii,
în timp ce „întreprinderile de interes naţional vor rămâne în proprietatea statului,
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dar vor fi transformate în regii autonome care îşi vor desfăşura activitatea după
regulile economiei libere” (Dreptatea 1990, apud Voicu şi Voicu, 1999: 631).
Principiile economice de bază propuse erau: „diversitatea formelor de proprietate
cu restrângerea în limite raţionale a sectorului de stat şi încurajarea sectorului
privat; funcţionarea organismelor economice (...), exercitarea de către stat a unui
rol activ similar celui existent în economia statelor avansate economic” (Concepţia
PNȚ-CD privind proprietatea şi economia de piaţă 1990 apud Voicu şi Voicu,
1999: 632).
Viziunea economică a PNȚCD include proprietatea privată, protecţia socială
şi ecologică, revizuirea legii pământului, susţinerea sindicatelor şi reparaţiile juste
„pentru prejudiciile aduse populaţiei de către regimul comunist prin confiscări
nedrepte şi etatizări nejustificate (...) Cerem desfiinţarea Întreprinderilor Agricole
de Stat şi retrocedarea integrală a proprietăţii agricole proprietarilor acestora la nivelul
anului 1946” (Coposu, 1995b: 43–44). Din punct de vedere social, s-a susţinut
ocrotirea unor categorii defavorizate precum săracii, femeile, copii, bătrânii, şomerii,
orfanii şi persoanele handicapate (idem). Departamentul pentru Agricultură,
Silvicultură şi Industrie Alimentară din cadrul PNȚCD „la 12 februarie 1990 a
publicat primul program agricol, apoi, în acelaşi an, a terminat proiectul de lege
privind privatizarea şi organizarea agriculturii care, în condiţiile de atunci, nu a fost
aprobat, nici materializat” (Mărincuş, 1999: 11).
Printre măsurile propuse în direcţia dezvoltării agriculturii menţionăm:
– restituirea terenurilor agricole şi forestiere proprietarilor de drept (...);
– profesionişti implicaţi în implementarea privatizării (...);
– existenţa în comune a unor instituţii locale economice şi tehnice operative
alcătuite din forme asociative ale proprietarilor şi centre de consultanţă agricolă
constituite din specialişti (...);
– elaborarea unei strategii coerentă, de durată (...);
– valorificarea producţiei agricole primare (...);
– piaţă stabilă pentru export (...);
– acces la mijloace de producţie performante şi la capital al producătorilor
agricoli (Mărincuş, 1999: 12).
Deschiderea către exterior a avut două dimensiuni: de integrare „pe drumul
drept trasat de Europa progresistă” (Coposu, 1995b: 45) şi de „largă deschidere şi
colaborare pe plan internaţional cu toate popoarele lumii” (Raportul PNȚCD 1991,
apud Diaconescu, 1995: 46).
Din punct de vedere economic, PNȚCD a avut în vedere „instaurarea unei
economii sociale de piaţă în spiritul moralei creştine, urmărind realizarea unei
societăţi libere, prospere şi având la bază dreptul de proprietate şi protecţia socială
pentru categoriile defavorizate”. Alte elemente luate în considerare erau ridicarea
nivelului de trai pentru ţărănime şi muncitorime. (Raportul PNȚCD 1991, apud
Diaconescu, 1995: 47). Întreprinderea privată mică era considerată esenţială pentru
că ea „corespunde cel mai bine psihologiei poporului român” (Ciumara, 1995: 131)
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iar „cel mai la îndemână instrument pentru repunerea în stare de funcţionare a
economiei naţionale este (...) o politică fermă de susţinere a întreprinderilor private
productive de mici dimensiuni” (idem: 128). „Economia de piaţă cu caracter social”
se baza pe rentabilitate şi dreptate socială, concurenţă şi solidaritate, răspundere
proprie şi siguranţă socială, iar agentul economic public participa şi el la mecanismele
pieţei în contextul considerării proprietăţii private ca „temelia economiei de piaţă”
(Spineanu, 1995: 143–154).
Programul politic PNȚCD din 1996, an electoral, a reprezentat o cristalizare
a viziunii economice mutând accentul spre un rol mai restrâns al statului şi spre
privatizare diferenţiată pe ramuri de activitate. În domeniul agricol se trece de la
împroprietărirea familiilor ţărăneşti la restituirea proprietăţii agricole (Voicu şi Voicu,
1999: 637–638).

Programul politic al Uniunii Democrate Maghiare din România
Înfiinţat la data de 25 decembrie 1989, UDMR s-a legitimat ca o formaţiune
politică cu ambiţii de a guverna, reprezentând cea mai largă minoritate etnică din
România (6,5% din populaţia ţării, după Recensământul din 2011). La început,
UDMR a apărut ca organizaţie culturală care ulterior s-a transformat într-o formaţiune
politică „pentru promovarea intereselor minorităţii maghiare (...) sub două obiective:
autonomia culturală şi modificarea legii educaţiei pentru obţinerea predării istoriei
şi geografiei în maghiară” (Scutaru, 2010: 86). Unul dintre efectele menţinerii
UDMR în spectrul politic românesc l-a reprezentat permanentizarea tendinţelor
naţionaliste în partide precum România Mare (idem).
Conform programului UDMR, adoptat în 1995, elementele economice pot fi
organizate pe trei paliere:
1. al întregii societăţi (economie de piaţă, proprietatea privată, diminuarea
rolului statului, stimularea iniţiativei private);
2. al întregii societăţi referitor la comunitatea maghiară (retrocedarea
proprietăţilor, politica bugetară descentralizată);
3. al comunităţii maghiare (încurajarea iniţiativei economice, reprezentarea
intereselor întreprinzătorilor la nivel local, naţional şi internaţional, formarea de
specialişti în economie) (Voicu şi Voicu, 1999: 663–664).
Programul adoptat de UDMR în 1996 este apropiat de doctrina economică
liberală: „reducerea rolului statului în economie şi neintervenţia acestuia în procesele
pieţei, privatizarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în proprietatea statului,
dezvoltarea şi garantarea proprietăţii private, măsuri fiscale care să încurajeze
investiţiile şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii” (Voicu şi Voicu, 1999:
666). Programul din 1997 urmează aceeaşi apropiere liberală, deşi „UDMR nu îşi
precizează nicio opţiune specifică în plan economic” (idem: 668). Subsidiaritatea
este principiul de fond care în articolul 1 al Statutului UDMR pune bazele unei
construcţii politice de dreapta: 1. Uniunea Democrată Maghiară din România (în
continuare: Uniunea) funcţionează pe baza principiului subsidiarităţii. (2) Autonomia
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structurală la nivelul organizaţiilor judeţene/teritoriale şi locale se realizează potrivit
regulamentelor interne ale organizaţiilor judeţene/teritoriale şi locale adoptate în
temeiul Statutului Uniunii şi în acord cu prevederile acestuia. (3) În vederea
aplicării principiului subsidiarităţii, Statutul armonizează activitatea organelor de
conducere ale Uniunii, a organizaţiilor judeţene/teritoriale, a grupului parlamentar,
a reprezentanţilor în administraţiile publice locale, a reprezentanţilor din structura
guvernamentală, a platformelor şi a organizaţiilor asociate, respectiv defineşte sfera
de atribuţii, drepturile şi obligaţiile acestora. (Statut UDMR, Art. 2: 2). În coaliţiile
de putere din perioada 1990–2017, UDMR-ul a reuşit să participe timp de 11 ani şi
trei luni, în patru coaliţii de guvernare.
Din punct de vedere istoric, la data de 19 martie 1990 a avut loc conflictul
interetnic de la Târgu Mureş, moment în care sediul UDMR a fost ocupat de un
număr de cetăţeni de etnie română. Întârzierea autorităţilor pentru a opri altercaţia
dintre cele două tabere a dus inevitabil la rănirea unor lideri maghiari, printre care
şi scriitorul András Sütő. Escaladarea acestor tensiuni au condus la deteriorarea
relaţiilor interetnice din Transilvania în acea perioadă.
Pe plan politic, UDMR a luat parte la guvernare în perioada 1996–2000, aderând
la Convenţia Democrată Română. Încă din 1990, UDMR a aderat la platforma
Convenţiei prin semnarea punctului 8 de la Timişoara. Din acel moment, UDMR
s-a considerat a fi un partener stabil pentru orice coaliţie de guvernare, asumându-şi
rolul de reprezentant al unei minorităţi disciplinate la vot, organizate şi cu ambiţii
politice clare. Problema autonomiei economice şi politice a Ţinutului Secuiesc devine
una dintre principalele ambiţii care nu a putut şi nu va putea trece de regulile
constituţionale ale României. Cu toate acestea, în cei 27 de ani de la Revoluţie,
UDMR pare că nu a renunţat la acest vis. O societate multiculturalistă, bazată pe
autonomie culturală (drepturi care au fost deja obţinute), înscrie UDMR-ul pe linia
programelor politice de succes. Dincolo de aceste drepturi câştigate, celelalte deziderate
rămân o utopie care poate pune în pericol armonia dintre (etnicii) români şi maghiari
din România.
Următoarea perioadă de guvernare (2000–2004) a schimbat registrul tradiţional
de colaborare, UDMR acceptând pentru prima dată să fie la putere împreună cu
PSD + PUR. În perioada 2004–2008, printr-un talent al negocierii abile, UDMR
intră din nou la guvernare alături de PDL şi PNL sub numele Alianţei D.A.
(Dreptate şi Adevăr). După 2008, UDMR ajunge în opoziţie, dar în octombrie 2009
a reintrat la guvernare alături de PDL şi UNPR, formând Guvernul BOC nr. 2.

CONCLUZII
Partidele politice din România postdecembristă au suferit numeroase modificări
atât în structură, cât şi în rol, fiind necesară elaborarea unor noi tipologii care să
surprindă specificitatea mecanismelor democratice. Se poate observa o scădere a
coerenţei ideologiilor la nivel naţional, fapt pentru care interacţiunile dintre partide
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devin din ce în ce mai important de analizat. Apariţia partidului catch-all a condus
la consolidarea partidelor mari (PSD, PNL), care fac apel la toate tipurile de
alegători şi al căror programe politice nu mai sunt rezultatele adaptării unei viziuni
ideologice la o realitate socială.
Programele electorale ale partidelor postdecembriste sunt astăzi legitimate de
triumfalismul discursului populist, ineficient şi nesustenabil în procesele de guvernare.
Promovarea talk-show-ului în media a favorizat o ruptură între capacitatea de
implementare a unui program politic şi promisiunile electorale, cetăţenii devenind
pioni în scena complexă a unei manipulări în zona comunicării politice. Funcţia
partidelor a fost preluată de mass-media şi grupurile de interese. În cazul democraţiilor
noi, sistemul de partide este instabil, formându-se în permanenţă noi şi noi partide
mici, care apar şi dispar la scurt timp. Analiza impactului şi a efectelor apariţiei
cartelului de partide este esenţială pentru înţelegerea modului de evoluţie a sistemului
politic din perioada tranziţiei de la un regim la altul. În studiul de faţă s-a constatat
necesitatea stabilirii unor actuale tendinţe de dezvoltare a partidelor din arena politică
românească. Conform teoriei alegerilor raţionale, scăderea competiţiei dintre partide,
precum şi eficienţa unor aranjamente instituţionale trebuie să fie corelate cu resursele
folosite de partide, precum şi cu costurile şi beneficiile rezultate în urma implementării
unor anumite politici publice.
În acest articol au fost analizate două dimensiuni: pe de o parte s-a clarificat
dilema apariţiei partidelor de cartel în contextul românesc, iar pe de altă parte s-au
furnizat explicaţii riguroase cu privire la disoluţia ideologică a programelor politice
în contextul comportamentului de colaborare între partide şi transformările survenite în
urma acestor acţiuni la nivel de producere şi distribuire a bunurilor şi serviciilor
publice. Identificarea mecanismelor care conduc la adoptarea unui comportament
de colaborare (stimulente selective sau interacţiuni strategice) denotă calitatea cadrului
instituţional democratic românesc. De asemenea, studiul constituie un instrument
util în aprofundarea actualei literaturi de specialitate pe această tematică.
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W

ithin this article we proposed the analysis of main reform and
development proposal of political parties involved in the
government process during the transition period, in line with
two directions: a. the analysis of parties behaviours in the context of
multipartitism as key element of democratic games; b. an analysis of links
between programs and ideological frameworks, The article includes three
parts: a general description of governmental reforms and decisions adopted
in the first years after the Revolution, the analysis of tendencies and systemic
transformation within typologies of Romanian political parties and an
assessment of reform programs of political involvement in the government
process. The selection of the analysed parties was done following two
dimensions: the analysis of how programs have evolved and major topics that
marked the economic and political reform processes. Electoral programs of
parties after December 1989 are legitimised today by the triumph of the
popular speech, inefficient and not sustainable in the governance processes.
In line with the theory of rational choices, decreased competition among
parties, as well as the efficiency of institutional commitments should be
correlate with resources used by parties and with costs and benefits of
implementing certain public policies.
Keywords: political programs, ideologies, political parties, transition,
reform, privatisation.
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CALITATEA VIEȚII

VALENŢE ALE IMPLICĂRII CIVICE
ÎN MEDIUL LICEAL
ELISAVETA DRĂGHICI

T

ema participării civice a tinerilor (în special a celor care nu
au încă capacitatea de exprimare prin vot şi care frecventează
încă liceul) este una de real interes pentru orice societate.
Prezenta cercetare relevă viziunea tinerilor asupra educaţiei civice şi a
implicării civice, fiind centrată pe identificarea temelor de educaţie civică de
interes pentru elevi, a metodelor de implicare civică agreate de elevi şi pe
explorarea percepţiei înfiinţării unui club de implicare civică în licee, în
cadrul căruia să exerseze abilităţi de conduită civică.
În urma studiului a reieşit că în măsura în care tinerii primesc un
minim de informaţii despre educaţia civică, devin receptivi faţă de ceea ce se
întâmplă în jur. Ei sunt preocupaţi de teme precum: toleranţa în societate,
atitudini faţă de probleme publice controversate, societatea civilă, organizaţii
civice, alegerea reprezentanţilor şi exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor
într-o societate democratică. Totodată au fost identificate preferinţele de
implicare ale tinerilor, aceştia fiind atraşi de dezbateri publice, exerciţii şi
simulări în clasă/în afara clasei, acţiuni de lobby şi acţiuni de ajutorare. Ca
urmare, tinerii acceptă ideea înfiinţării unui club de educaţie civică în şcoală
şi recunosc importanţa pe care o va juca acesta în planul dezvoltării lor ca
cetăţeni cu drepturi şi responsabilităţi şi ar fi dispuşi să se implice în diferite
acţiuni de dezvoltare a simţului civic.
Cuvinte-cheie: tineri, implicare civică, educaţie civică, acţiuni civice.

INTRODUCERE
Convieţuirea socială implică participarea la multe dintre procesele ce au loc
la nivelul societăţii. În acest sens implicarea civică este o componentă cu rol
important în reglarea mecanismelor sociale şi ale democraţiei, bazată pe intervenţia
cetăţenilor în procesul de elaborare a politicilor publice care le afectează viaţa în
mod direct.
Adesea, în discuţiile despre implicare civică, referirile se fac la alegeri
politice, la urmărirea mecanismelor democratice şi la evoluţia partidelor politice.
Însă, nu trebuie trecut cu vederea un alt sens al civismului, ce decurge din noţiunea
de cetăţenie – cel de comportament al unui cetăţean ce acţionează în afara unei
Adresa de contact a autorului: Elisaveta Drăghici, Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Sociale,
str. Republicii nr. 97, localitatea Romanu, judeţul Brăila, România, e-mail: draghicie.1@gmail.com.
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„apartenenţe profesionale, ca parlamentar sau având altă responsabilitate politică”
(Tămaş, 1993: 42) care, prin acţiunile sale, aduce celorlalţi cetăţeni o serie de
beneficii, contribuind la evoluţia socială şi în particular la realizarea bunăstării.
Este vorba de acea conduită care are ca obiectiv bunăstarea cetăţenească.
Cu cât cetăţeanul este mai ancorat în problemele comunităţii căreia îi aparţine
şi cu cât este mai dezvoltat sentimentul civic, cu atât mai puternică va fi implicarea
lui. Măsura în care se implică este variabilă şi dependentă circumstaţional, în
corelaţie cu evoluţia fenomenelor sociale şi cu interesele cetăţenilor. Căci atitudinea
şi comportamentul civic în raport cu acţiunile politice manifestate de individ sunt
fluctuante, fapt confirmat de studii ale lui G. A. Almond şi Sidney Verba (Almond
şi Verba, 1996: 142), care arată că „politica nu reprezintă în minţile oamenilor
lucrul cel mai ieşit din comun”, neocupând un loc central în preocupările lor
zilnice.
Ceea ce doresc să arăt prin acest studiu sunt acele elemente ale participării
civice care se manifestă în rândul elevilor de liceu, care au primit un minim de
informaţii din sfera educaţiei civice, contribuind astfel la eforturile altor cercetători
de a „construi un model explicativ de analiză a participării civice” a celor „mai
tineri actori sociali din România” (Strâmbeanu, 2005: 231). Ca urmare, vom
analiza fenomenul educaţiei/culturii civice în rândul categoriei sociale – elevi (16–
18 ani).
Existând un nivel al aşteptărilor de implicare din partea cetăţeanului –
Nedelcu E. afirmând că „se aşteaptă ca cetăţeanul să se implice activ şi raţional în
politică, să fie bine informat şi să participe la procesul decizional” (Nedelcu,
2000: 13) – ne punem întrebarea cum se ajunge la această participare/implicare?
Un răspuns ar fi legat de existenţa unei culturi civice, care asigură o participare
obiectivă.
Pentru a avea cultură civică trebuie parcurs un proces de educare civică.
Dobândită în familie, în şcoală şi prin participarea individului la viaţa comunităţii,
educaţia civică prescrie „modul în care cetăţenii trebuie să se comporte într-o
societate democratică, cuprinzând deci normele comportamentului cetăţenesc,
norme ce subliniază aspecte participative ale culturii politice” (Nedelcu, 2000: 13).
Parcurgerea acestor noţiuni, însuşirea unor norme de conduită civică dublate şi de
un exerciţiu cu caracter civic într-un timp determinat conduc la dobândirea culturii
civice.

DEFINIREA CULTURII CIVICE
Sergiu Tămaş defineşte cultura civică drept „cultura socială proprie cetăţenilor,
sesizabilă prin atitudinile şi comportamentele lor în procesul abordării şi rezolvării
problemelor cotidiene ale colectivităţii sau societăţii din care fac parte” (Tămaş,
1993: 63). Acest tip de cultură se construieşte în spaţiul social şi decurge din
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calitatea de cetăţean care experimentează prin serii de situaţii, probleme zilnice,
ancorate în colectivitate, faţă de care se raportează prin atitudini (pro sau contra) şi
chiar acţionează comportamental (exprimând opinii, participând la dezbateri, la
manifestaţii, mobilizând grupuri de oameni etc.). Tamaş completează definiţia culturii
civice, considerând că „ea se exteriorizează printr-un ansamblu de cunoştinţe,
percepţii şi mentalităţi despre drepturile şi îndatoririle cetăţenilor, normele de
comportare socială, mecanismele de luare a deciziilor, relaţiile dintre guvern şi
guvernanţi” (Tămaş, 1993: 63). În acest sens implicarea civică este un rezultat al
drepturilor şi responsabilităţilor pe care le are orice individ în societate.
Mecanismul construirii propriei culturi civice şi chiar a culturii civice a unei
naţiuni nu este simplu. Determinante sunt tradiţia şi modernitatea (Nedelcu, 2000:
13), căci prin educaţie se transmit valori şi norme construite în timp (din trecut), iar
contextul trăit reclamă noi abordări.
Specialiştii fac dese referiri la diferenţa dintre cultura civică şi educaţia
civică. Educaţia civică, regăsită în manualele şcolare descriu un mod de
comportament în context demografic, subliniind aspecte legate de participare şi
„normele comportamentului cetăţenesc” (cetăţeanul să fie activ şi să se implice)
(Almond şi Veba, 1996: 59). Prin educaţia civică transmisă în şcoală sau în alte
instituţii se fac primii paşi în conturarea culturii civice.
Nedelcu E. afirmă despre cultura civică că aceasta „caracterizează acea societate
în care există un număr mare de indivizi care participă activ la viaţa publică. Ei
deţin informaţii politice relevante, acţionează raţional, conştientizează drepturile
şi libertăţile lor şi cooperează în vederea realizării intereselor comune” (Nedelcu,
2000: 14). Ansamblul de informaţii acumulate prin lectură sau urmărirea evenimentelor,
cunoaşterea şi mai ales exercitarea drepturilor, asumarea responsabilităţilor,
participarea efectivă la acţiuni publice civice „dezvoltă sentimentul unei competenţe
civice subiective, al încrederii în abilităţile lor politice şi decizionale” (Nedelcu,
2000: 14).
Cultura civică în România este într-un stadiu al reconfigurării valorilor şi
normelor, iar perioada de după 1989 parcurge un drum al adoptării de noi principii
ale implicării civice. V. Dâncu apreciază: „cultura noastră civică este într-un stadiu
premodern, tradiţional, la nivel cultural suntem într-un stadiu de „rurbanitate”
(Dâncu, 2013: 257) fiind încă sub efectul amestecului dintre ţărani şi orăşeni (după
cum îl citează pe Ioan Aluaş). Românii, completează Dâncu, încă au convingerea
că „un singur partid şi un lider puternic ar face o politică mult mai eficientă pentru
români” (Dâncu, 2013: 257), ei încă nu au cultură civică în adevăratul sens. În
consecinţă, tinerii nu pot avea pe deplin asimilată o cultură civică atât timp cât
societatea din care fac parte nu a asimilat această valoare.
Pornind de la premisa conform căreia cultura civică este „o cultură participativă
a raţionalităţii” implicând obiectivitate şi judecarea valorilor şi a opţiunilor
exprimate, în contextul în care „cultura politică şi structura politică sunt în armonie”
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(Almond şi Verba, 1996: 60) putem afirma că contextul, respectiv structura politică,
determină conduita civică, căci armonia asigură sedimentarea morală a principiilor
civice şi o reacţie obiectivă. La polul opus, în situaţia existenţei unor dezechilibre
sociale sau politice individul este orientat spre conservarea bunăstării sale şi mai
puţin spre binele colectiv. Aspecte precum „încrederea în ceilalţi membri ai
comunităţii”, „încrederea în instituţii”, „sentimentul de apartenenţă la o comunitate sau
colectivitate” (aspecte care asigură armonia socială) influenţează implicarea în viaţa
societăţii (Lazăr, 2011: 47–57).
Se pune firesc întrebarea: care sunt determinanţii participării civice şi cum
acţionează tinerii din perspectiva implicării civice? În căutarea unor răspunsuri în
literatura de specialitate am găsit câteva opinii. O primă constatare pe care o fac
este legată de contextul manifestării procesului de implicare şi anume sistemul de
guvernare şi mecanismele politice, reţinând menţiunea făcută de alţi cercetători ai
fenomenului: „fiecărui sistem politic îi corespunde un ansamblu de idei, opinii,
atitudini, simboluri, norme care reglementează şi definesc modul în care indivizii
se raportează la sfera politică şi participă la viaţa socială” (Nedelcu, 2000: 10).
O a doua constatare este legată de existenţa unor informaţii şi a unui nivel de
conştiinţă atunci când există un comportament manifest civic, aşa cum apreciază şi
alţi analişti: „se presupune că un participativ este conştient de şi informat cu privire
la sistemul politic, chiar şi în aspectele sale politice” (Almond şi Verba, 1996: 73).
Existenţa unui bagaj de informaţii veridice asigură obiectivitatea (raţionalitatea)
participării iar conştiinţa cetăţeanului (corelată cu drepturi şi obligaţii) determină
conduita civică cât şi calitatea democraţiei statului. Participarea civică poate fi un
etalon al democraţiei, iar manifestarea membrilor comunităţii prin acţiune civică
asigură buna funcţionare a acesteia. Democraţia este dependentă de gradul de
informare al cetăţenilor, de nivelul lor de activism şi de participare politică.
E. Nedelcu vorbeşte de democraţia fragilă, cu „cetăţeni slab informaţi, apatici,
pasivi” şi de democraţia consolidată, cu „cetăţeni informaţi, implicaţi raţional în
viaţa politică” (Nedelcu, 2000: 125).
În România anilor 2011 (după douăzeci de ani de regim democratic)
implicarea civică era dificil de definit de către tineri cu vârsta între 18 şi 29 de ani.
Un studiu realizat de IMAS a arătat că sintagma „implicare civică” nu a putut fi
definită în termeni proprii de către 40% dintre tineri. Cei care au dat o definiţie
(8%) au folosit expresia „implicarea cetăţeanului”, asociindu-l cu „implicarea în
problemele societăţii, comunităţii, cu oferirea de ajutor persoanelor apropiate şi cu
implicarea în rezolvarea problemelor la nivel de ţară”. Sunt exprimări vagi care
arată o deficienţă la nivelul înţelegerii şi a conştiinţei civice. Studiul menţionat
arată că 3% din tinerii din România pun semnul egal între implicare civică şi
activităţi de voluntariat şi între iniţiativă şi susţinerea ideii de schimbare în ţară, iar
2% afirmă că, în momentul de faţă, în România nu se poate vorbi de implicare
civică, întrucât nu există” (IMAS, 2011: 31–32). Aceste rezultate ne pun pe
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gânduri şi oferă unele răspunsuri cu privire la slaba implicare civică a societăţii
româneşti. Lipsa educaţiei civice construieşte o democraţie slabă, confirmând
afirmaţiile făcute de Nedelcu. Având în vedere categoria socială analizată (tineri
sub 18 ani), este necesară o analiză a statusului şi rolului acesteia în societate.
Tinerii sunt un grup social aflat în formare, cu caracteristici socio-prihologice încă
în construcţie, încă în proces de acumulare şi de învăţare. Abilităţile lor civice nu
sunt pe deplin exersate.
După cum afirmă Adrian Hatos, citând pe Brady, Verba şi Schlozman (1995),
există o legătură directă între statusul social al unui individ şi implicarea sa civică
(prin care demonstrează că are „competenţe civice”), competenţe care se dezvoltă
pe măsură ce sunt acumulate competenţele de comunicare şi de prezenţă în cadru
organizaţional, prin participare la diferite acţiuni de acestea, acestor competenţe
alăturându-se nivelul de educaţie, care cu cât este mai înalt cu atât crescând
capacitatea de înţelegere a mecanismelor sociale (Hatos, 2006: 183). Este, ca
urmare, firesc ca nivelul de implicare civică al tinerilor să fie redus, întrucât ei sunt
în formare şi în plin proces de învăţare şi de conturare a unui status. În măsura în
care tinerii (elevii) s-au implicat în acţiuni voluntare sau au participat la acţiuni
civice (ca exerciţii sau ca acţiuni de dezvoltare a abilităţilor) este posibil să fie mai
activi civic şi dispuşi să acumuleze noi experienţe în această zonă.
Odată dezvoltate unele competenţe civice (despre care am vorbit mai sus)
cetăţenii sunt încrezători în capacitatea lor de a produce schimbare în societate, fapt
subliniat şi de E. Nedelcu: „în societăţile în care încrederea cetăţenilor în capacitatea
lor de a influenţa guvernământul este mare şi gradul lor de implicare în procesul
politic este mare” (Nedelcu, 2000: 14). Rămâne de analizat cum se implică cetăţenii
şi dacă optează pentru o implicare individuală sau colectivă.
Ce îl determină pe un individ să se implice în raport cu o problematică
manifestată în spaţiul social? A. Ernst-Vintilă (2010) prezintă motorul implicării
socială, apreciind că sunt trei componente care acţionează independent. Ea vorbeşte
despre „valorizarea obiectului” ca fiind un determinant al implicării, ceea ce
presupune că individ, pentru a se implica, trebuie să acorde o valoare unei situaţii
ce declanşează participarea (reacţia individului). Astfel, cercetătoarea arată că
există scale ale valorizării care sunt între„un fapt lipsit de importanţă” şi până la „o
chestiune de viaţă şi de moarte”, prima inducând o lipsă a participării iar ultima
scală corelându-se cu implicare deplină. Cea de-a doua componentă presupune
„identificarea individului” cu ceea ce se întâmplă în spaţiul public, individul
apreciind că fie „aceasta nu mă priveşte decât pe mine” (obiectul căpătând valoare
personală, fiind afectat direct – şi atunci este motivat să se implice) fie considerând
că „aceasta vizează grupul” (integrându-se alături de alţi indivizi – în acest caz
aşteptând ca alţii să iniţieze acţiuni). Cea de-a treia componentă se referă la
„capacitatea de acţiune percepută” de către individ, pe care autoarea o cuprinde pe
scala de măsurare între „nu depinde decât de mine” până la „nu pot face nimic”,
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nivelul de participare crescând pe măsură ce percepţia este în favoare unei
capacităţi de intervenţie. Concluzia pe care o prezintă autoarea menţionată este:
„implicarea maximă cu privire la un risc se înregistrează atunci când individul se
simte vizat, când chestiunea este importantă şi când el poate acţiona” (ErnstVintilă, 2010: 224).
Extrapolând, persoane care ating acelaşi nivel de percepţie a efectelor unei
situaţii, acordând acelaşi grad de importanţă acesteia şi având convingerea că au
capacitatea de a acţiona, ajung să asocieze interesele şi să acţioneze colectiv (în
grup), reacţionând faţă problemele comunităţii. Desigur, aici implicarea poate fi
spontană, ca o reacţie la o problemă acută ori se poate ajunge la o organizare a
implicării. Una din formele de acţiune organizată se poate face prin intermediul
organizaţiilor (numite nonguvernamentale), care ating nivelul participării colective,
cu mult mai multă presiune asupra mediului decizional.
Preocuparea în acest material este pentru identificarea valenţelor implicării
civice la tineri, în special la tinerii aflaţi sub vârsta de 18, care studiază în licee,
situaţi, după teoria dezvoltării umane, în perioada adolescenţei. Dacă luăm în
considerare afirmaţia lui V. Dâncu, conform căreia „tinerii, sunt singurii
contemporani cu lumea noastră, cei mai mulţi români nefiind cetăţeni tipici ai
acestei societăţi moderne” (Dâncu, 2013: 18), atunci este necesar să acordăm un
interes crescut acestei categorii de populaţie, cu atât mai mult cu cât ceea ce vor
acumula ei acum vor oferi societăţii mai târziu şi o vor reconfigura.
Etapa adolescenţei este cea în care se realizează „învăţarea abilităţilor
necesare unei relaţii specifice vârstei mature” (Dincă, 2004: 42), este perioada
marilor explorări şi a încercărilor. Adolescenţa se caracterizează prin dezvoltare
fizică, cognitivă şi emoţională, „manifestă modernism şi simt nevoia participării
sociale intense” (Șchiopu şi Verza, 1994: 208) acum sedimentându-se valori şi
principii. Mediile familiale, şcolare, sociale sunt spaţii în care se formează viitorul
adult. Prin preluarea modelelor din familie sau a celor din societate ei îşi
construiesc un sistem de valori „experimentând roluri şi statute” (Dincă, 2004: 46)
ei fac o selecţie, alegând din întreg spectrul socio-psihologic ceea ce li se potriveşte.
De reţinut teoria socioculturală a lui Vîgotski, menţionată de Ioan Neacşu,
care susţine că adolescentul „explorează automotivat” determinat fiind de contextul
social „care declanşează formatul specific al ideilor, verificabilitatea lor pornind de
la intervenţia şi influenţa variabilelor culturale, a activismului căutător de
cunoaştere socială prin limbaj, prin învăţare colaborativă, prin comunicare”
(Neacşu, 2010: 128). Ei văd ceea ce se întâmplă în jur, iar spiritul critic este foarte
viu, îmbogăţind bagajul experienţelor. Viitorii adulţi au la dispoziţie experienţele
părinţilor şi a altor membrii de familie şi experienţele celor din aceeaşi generaţie,
comunicându-şi trăirile personale pe care, prin confirmare şi generalizare, le
transpun în principii de viaţă.
În spaţiul civic ori politic prezenţa tinerilor este resimţită mai degrabă ca
observativă, specifică oricăror persoane aflate la început de drum. Se afirmă că
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tinerii nu sunt interesaţi de politică (Sandu şi alţii, 2014: 129), dar asta nu înseamnă
că sunt indiferenţi faţă de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Ei sunt atenţi la aspectele
economice, la piaţa muncii, la modalităţi de atingere a bunăstării sociale şi la
prestigiu (adesea aceste imagini trecând prin filtrul adulţilor din jurul lor), sunt în
căutare de valori şi drumuri pe care să meargă. În măsura în care sunt incluşi în
aceste arii ale socialului şi participarea lor civică, suportă anumite caracteristici,
între acestea două fiind legătură directă (Lazăr, 2011: 35).În această perioadă de
adolescenţă/tinereţe se realizează clarificarea şi sedimentarea de valori şi principii,
pentru care mai târziu, ca adulţi, vor lua atitudine civică.
M. Strâmbeanu afirmă că tinerii tind să preia unele roluri de implicare civică,
reacţionând la modul în care variabile precum mediul de viaţă (urban sau rural),
nivelul de pregătire şcolară, acces la internet, disponibilitatea către antreprenoriat
sau credinţa că opinia lor este importantă se îmbină şi acţionează asupra lor
(Strâmbeanu, 2005: 248). În perioada liceală ei sunt în formare şi fie prin
experienţe proprii, fie prin teoria şcolară legată de educaţia civică, ei învaţă despre
civism şi despre implicare.
Revenind asupra implicării politice a tinerilor, apreciată ca neatractivă pentru
aceştia, aşa cum se arată într-un studiu realizat pe tineri care încă nu aveau drept de
vot (Sandu şi alţii, 2014: 129) şi în care se afirmă că aceştia nu sunt preocupaţi să
cunoască mecanismele democratice şi de exprimare civică, reţinem ideea subliniată
de autorii studiului conform căreia interesul scăzut faţă de fenomenele politice au
efecte în viitor, fie în zona participării tinerilor la vot şi fie în cea a „asumării unor
responsabilităţi civice necesare pentru a menţine o societate democratică” (Sandu şi
alţii, 2014: 129).
Deşi nu arată preocupare pentru cunoaşterea mediului politic (constituirea
partidelor politice, alegeri, doctrine politice etc.), neavând încă maturitate cognitivă
şi valorică (ca o consecinţă firească a dezvoltării umane), totuşi tinerii nu sunt
indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul lor: ei observă cum funcţionează
societatea, cum se aplică legea, cum reacţionează categorii de populaţie – sunt
primele lecţii care vor contura educaţia civică şi mai târziu, o cultură civică. Într-o
investigaţie realizată de Ioana Petre pe un eşantion de 2 000 de tineri din 21 de
judeţe din România, cu obiectivul de a reliefa un „portret social-moral al tinerilor
din România”, a fost analizat „universul valorilor şi atitudinilor civice ale tinerilor
din România. Autoarea semnalează „priorităţile civice” în viziunea tinerilor,
acestea fiind: respectarea legilor, menţinerea ordinii în ţară, respectarea drepturilor
omului, denunţarea fraudelor fiscale şi lupta împotriva formelor de violenţă”
(Petre, 2002: 72–73).
Analizând comportamentul civic, I. Petre constată că la tinerii investigaţi
există o distanţă mare între intenţie şi acţiune, civismul părând în viziunea autoarei
„un ideal social-politic decât o realitate în România” (Petre, 2002: 73). Participarea
civică este considerată ca realizabilă doar în context organizaţional: „calea cea mai
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potrivită pentru participarea civică este reunirea oamenilor în diferite organizaţii
sau asociaţii independente faţă de guvern, faţă de putere (Petre, 2002: 73). Zonele
implicării civice, aşa cum reiese din studiul menţionat, sunt: apărarea drepturilor
omului, protecţia mediului, solidaritatea umanitară. Ceea ce remarcă I. Petre în
studiul său este dorinţa tinerilor de a se implica prin sport şi în cadrul organizaţiilor
sportive, autoarea apreciind că această opţiune este specifică şi necesară vârstei
tinere, dezvoltând pe lângă latura fizică şi pe cea a sociabilităţii şi a competitivităţii”
(Petre, 2002: 73). Studiul autoarei arată că tinerii refuză să participe la „treburile
cetăţii, în spaţiul politic sau sindical” neavând încredere în instituţii (Petre, 2002:
71–84) şi astfel nu se implică prin mijlocirea partidelor politice ori sindicale.
Ideea de toleranţă, în relaţia cu ceilalţi, este un element ce defineşte profilul
civic al tinerilor, autoare emiţând ideea că vorbim de o societate autentic democratică
atunci când manifestarea toleranţei este mare (Petre, 2002: 74).
Receptivi la ceea se întâmplă în jurul lor (se dezvoltă sensibilitatea socială),
ei nu reacţionează decât prin acţiuni mai puţin tipice. Adolescenţii par a fi în
căutarea altei lumi care să-i reprezinte. Ei sunt adulţi în devenire şi prin
experienţele trăite se structurează psihologic şi social. În viziunea lui V. Dâncu,
tânărul din România (cel din zilele noastre) „vine deja din altă lume”, o lume
formată pe bază de imagini, pe care o analizează sumar şi care este „colorată
emoţional” (Dâncu, 2013: 17). Amprenta televizorului şi a mediilor online este
semnificativă şi conferă altă structură mentală şi comportamentală – „este
posesorul unei identităţi mai flexibile” (Dâncu, 2013: 17). Dâncu afirmă că tinerii
noştri sunt rupţi de legăturile sociale tradiţionale, iar individualismul negativ este
accentuat, devenind neliniştiţi şi însinguraţi, reţelele sociale substituind legăturile
directe şi chiar dacă fac grupuri pe reţele sociale acestea sunt temporare, cu relaţii
fragile şi superficiale (Dâncu, 2013: 17–18). Acest context social caracteristic
modernităţii se întrepătrunde cu cel tradiţional, transmis prin educaţie (eventual la
orele de educaţie civică, în şcoală).

METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCATIVĂ ŞI A IMPLICĂRII CIVICE
A ELEVILOR

Această cercetare s-a născut din preocuparea de a identifica viziunea tinerilor
din Brăila asupra educaţiei civice şi a implicării civice. Identificarea acestei viziuni
permite planificarea de acţiuni în scopul creşterii interesului tinerilor pentru acest
domeniu, care să conducă ulterior la conştientizarea necesităţii dezvoltării competenţelor
civice în formarea lor ca adulţi. Obiectivele cercetării au fost:
1. identificarea temelor de educaţie civică de interes pentru elevi;
2. identificarea metodelor de implicare civică agreate de elevi;
3. percepţia înfiinţării unui club de implicare civică în licee.
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Cercetarea s-a desfăşurat în două licee brăilene, în două etape, respectiv în
februarie 2015 şi decembrie 2016. Grupul ţintă a fost format din elevi de clasa a XI-a,
familiarizaţi cu noţiuni de educaţie civică, fie în cadrul orelor de educaţie/cultură
civică, fie în orele de sociologie.
S-a folosit ca metodă de investigare ancheta sociologică, iar ca instrument
chestionarul, care a fost administrat fiecărui elev. La construirea chestionarului s-a
avut în vedere programa şcolară de educaţie civică pentru clasa a XI-a, temele fiind
structurate pe cele două semestre ale anului şcolar. Chestionarul a cuprins atât
întrebări deschise, cât şi întrebări închise.
S-au administrat chestionare unui număr de 122 de elevi, dintre care
chestionarele a 5 dintre ei sunt nevalidate. Eşantionul de studiu este constituit din
117 elevi.
Dat fiind specificul grupului ţintă, nu sunt variaţii mari de vârstă, astfel că
intervalul este cuprins între 16–18 ani, cea mai bună reprezentare fiind a tinerilor
având 17 ani împliniţi. Distribuţia pe vârste a respondenţilor este: 5 persoane
(4,27%) cu vârsta de 16 ani împliniţi, 95 persoane (81,17%) cu vârsta de 17 ani
împliniţi şi 17 persoane (14,52%) cu vârsta de 18 ani împliniţi. Distribuţia pe sexe
a respondenţilor: majoritatea elevilor este reprezentată de persoane de sex feminin
– 56,41% (respectiv 66 de persoane). Din totalul elevilor chestionaţi 51 sunt băieţi,
reprezentând 43,59%.

REZULTATELE CERCETĂRII
Identificarea temelor de educaţie civică de interes pentru elevi
Pentru a identifica opinia tinerilor cu privire la necesitatea educaţiei civice în
formarea ca cetăţeni valoroşi li s-a adresat întrebarea: „Consideraţi că noţiunile de
educaţie civică sunt necesare pentru formarea tinerilor ca cetăţeni valoroşi?”.
Majoritatea respondenţilor, respectiv 88,89% dintre elevi, consideră că noţiunile de
educaţie civică sunt necesare pentru formarea tinerilor ca cetăţeni valoroşi. Doar
11,11% apreciază că pentru a fi cetăţean de valoare nu este necesar să asimilezi
informaţii despre educaţia civică (Tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Noţiunile de educaţie civică sunt necesare pentru formarea tinerilor ca cetăţeni valoroşi
Răspuns

Nr. persoane

Pondere (%)

DA

104

88,89

NU

13

11,11

Total

117

100

Din care
fete
băieţi
fete
băieţi

Nr. persoane
59
45
7
6
117
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Atât fetele, cât şi băieţii consideră, în egală măsură, că a avea noţiuni despre
educaţia civică influenţează calitatea de bun cetăţean. Dintre cele 104 persoane
care au răspuns afirmativ, 59 sunt fete şi 45 băieţi, neînregistrându-se diferenţe
notabile în opiniile celor două categorii.
Pentru a identifica domeniile care prezintă interes pentru tineri s-a întocmit o
listă cu teme de educaţie civică, cerându-li-se elevilor să le evalueze în funcţie de
interesul pe care îl prezintă pentru ei, acordând note de la 1 la 10 (unde 1 – nu mă
interesează, 10 – cel mai mare interes). Notele medii pe tematici au fost calculate
folosind media aritmetică a notelor acordate de respondenţi.
Urmărind Tabelul nr. 2 se constată că doar un singur item a primit nota
medie peste 8, cele mai multe teme fiind evaluate cu o medie în jurul notei 6, fapt
ce denotă un interes mediu pentru ceea ce înseamnă civism, în general. Elevii
chestionaţi au arătat cel mai mare interes pentru tema Toleranţă în societate (media
8,16), aceştia fiind preocupaţi de ceea ce presupune acceptare şi tolerare. Un mare
număr de respondenţi (46 de respondenţi) au dat note de 10.
Următoarea temă de interes este Atitudine faţă de problemele publice
controversate (nota medie fiind 6,99), ceea ce ar însemna că sunt atraşi de
probleme care au stârnit controverse la nivel social, că doresc să lămurească ori să
obţină mai multe detalii cu privire la temele ce contrariază la nivel social. Au arătat
interes maxim pentru această temă un număr de 21 de elevi (17,94%).
În atenţia adolescenţilor chestionaţi se află tema Evaluarea reprezentanţilor/
candidaţilor la o funcţie publică dorind să cunoască modalităţile sau elementele
cheie de avut în vedere atunci când trebuie să evaluezi un candidat sau un
reprezentant la o/al unei funcţie/i publice. Aceştia au acordat o notă medie de 6,49;
au dat punctaj maxim 20 de elevi (17,09%).
Tema Societatea civilă (structură, rol, organizaţii civice) primeşte o notă
medie de 6,41, fapt ce arată că tinerii doresc să pătrundă în această zonă, să
înţeleagă funcţionarea unei societăţi. Aceasta temă a reprezentat un interes maxim
pentru 8 respondenţi (6,82%).
Itemul Influenţarea politicilor publice de către cetăţeni, grupuri şi organizaţii
sociale acumulează o medie de 6,20 (respectiv 8 note de 10). Campania electorală
(organizare, desfăşurare etc.) acumulează o medie 5,13 (cu 3 note de 10), fiind
tema cel mai puţin atractivă pentru tinerii investigaţi.
De remarcat în termeni pozitivi este faptul că deşi nu au un grad ridicat de
interes pentru temele specifice educaţiei civice (nefiind medii în jurul notei 9.00),
totuşi nu neglijează acest domeniu; cea mai mică medie fiind de 5,13 – pentru tema
Campania electorală (organizare, desfăşurare etc.), o notă situată în partea superioară
a grilei de notare. Nici una din temele stabilite în chestionar nu a acumulat o medie
sub 4. Faptul că elevii nu sunt atraşi de campania electorală (organizare, desfăşurare)
se corelează cu comportamentul la nivel naţional, prin care tinerii nu arată interes
pentru campania electorală. Totodată majoritatea respondenţilor încă nu au drept de
vot şi, în consecinţă, interesul este scăzut.
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Tabelul nr. 2

Corespund intereselor mele următoarele domenii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Domeniul de interes
Campania electorală (organizare, desfăşurare etc.)
Evaluarea reprezentanţilor/candidaţilor la o funcţie publică
Societatea civilă (structură, rol, organizaţii civice)
Influenţarea politicilor publice de către cetăţeni, grupuri şi organizaţii sociale
Atitudine faţă de problemele publice controversate
Toleranţă în societate
Alte teme: istorie, cultura, societate

Nota medie
5,13
6,49
6,41
6,20
6,99
8,16
0,19

Pentru identificarea altor domenii din sfera educaţiei civice (respectiv:
democraţia), atractive pentru tineri, s-a cerut ca dintr-un şir de teme specifice
educaţiei civice (cuprinse, de asemenea, în programa şcolară de educaţie civică)
să fie selectată cea care place cel mai mult. Tabelul nr. 3 conţine opţiunile
înregistrate:
Tabelul nr. 3
Dintre temele de educaţie civică cel mai mult îmi place tema

1
2
3
4
5
6
7

Tema
De ce ar trebui să alegem democraţia?
Care sunt principalele valori şi principii ale democraţiei?
Cum îţi poţi exercita drepturile şi responsabilităţile într-o
societate democratică?
De ce este important ca într-o democraţie toţi cetăţenii,
inclusiv cei investiţi cu autoritate să respecte legile?
Ce deprinderi de participare sunt necesare unui cetăţean
într-o democraţie?
Care sunt şi cum funcţionează instituţiile democratice în
România?
Cum ne alegem reprezentanţii?
NR
Total

Nr. persoane
5
5

Pondere (%)
4,27
4,27

30

25,64

22

18,80

4

3,41

20

17,1

27
4
117

23,08
3,41

Temele menţionate mai sus sunt centrate pe democraţie şi instituţii democratice.
Puşi să facă alegeri în acest domeniu, un sfert dintre respondenţi sunt atraşi cel mai
mult de exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor, firească, de fapt, această opţiune
pentru că e de dorit să ştie ce drepturi şi responsabilităţi au ca cetăţeni înainte de a
avea o atitudine.
Problematica alegerii reprezentanţilor este următoarea în lista temelor care
atrag, astfel că 23,08% dintre respondenţi au ales tema Cum ne alegem reprezentanţii?,
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această temă având aplicabilitate în mai multe arii: la alegerea reprezentanţilor pe
şcoală, a reprezentanţilor locali etc.
Cu un procent de 18,8% opţiuni din partea elevilor respondenţi De ce este
important ca într-o democraţie toţi cetăţenii, inclusiv cei investiţi cu autoritate să
respecte legile? este o temă care place şi pentru care tinerii arată un interes,
normele legate de legislaţie fiind esenţiale în societate. Cunoaşterea instituţiilor
democratice este pe placul a 20 de tineri din grupul investigat (17,1%), aceştia
dorind să cunoască structura instituţională care asigură funcţionarea democraţiei.
Celelalte teme: De ce ar trebui să alegem democraţia?, Principalele valori şi
principii ale democraţiei, Ce deprinderi de participare sunt necesare unui cetăţean
într-o democraţie? nu corespund preocupărilor tinerilor, în jur de 4% dintre aceştia
arătându-se atraşi, plasând aceste teme în zona periferică. Întrebarea care se naşte
de aici este: vor fi preocupaţi aceşti tineri de aceste teme în momentul în care vor
stăpâni informaţional celelalte teme, preferate de ei?
În dorinţa de a cunoaşte opinia tinerilor cu privire domeniile care trebuie
corijate public pentru determinarea unui comportament civic, li s-a cerut tinerilor
să precizeze o serie de teme care ar trebui discutate. În viziunea tinerilor temele de
real interes pentru societatea românească care ar trebui abordate pentru a determina
un comportament civic corect al oamenilor (indiferent de forma de abordare, fie că
se limitează la simple dezbateri fie că necesită reforme legislative) sunt prezentate
în Tabelul nr. 4. Răspunsurile au fost libere.
Trei teme sunt sensibile la nivelul societaţii în percepţia tinerilor. Ei
consideră că societatea românească trebuie să se preocupe cel mai mult de aspecte
care ţin de funcţionarea democraţiei, respectiv de Drepturi şi responsabilităţi/
Alegerea reprezentanţilor/ Devotamentul conducătorului/ Implicarea tinerilor,
dacă doreşte să obţină cetăţeni cu un comportament civic dezvoltat. Un număr de
23 de tineri din numărul total de participanţi la studiu au menţionat aceasta
(19,65%), plasând această zonă a socialului cu mult în faţa altor teme.
O altă temă pe care tinerii consideră că ar trebui abordată la nivel social este
legată de comportament (respect, bune maniere)/stil de viaţă, menţionată de 10,25%
dintre respondenţi, ceea ce arată că tinerii sunt deranjaţi la nivel relaţional de lipsa
bunelor maniere (observabile la unii dintre colegii lor, dar şi în spaţiul public, la
alte categorii de persoane). Ei doresc o societate care respectă norme de conduită
care să conducă la creşterea calităţii vieţii.
Următoarea temă, menţionată de un număr de 9 tineri, Toleranţa în societate/
înţelegere, arată, aşa cum am mai menţionat, dorinţa de a se înregistra toleranţă la
nivel social, temă sensibilă pentru ei, întrucât aşteaptă toleranţă ridicată de la
ceilalţi.
Un mare număr de tineri (23 persoane – peste un sfert din respondenţi) nu au
dat niciun răspuns cu privire la temele de real interes pentru societatea românească
care ar trebui abordate.
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Tabelul nr. 4

Temele de real interes pentru societatea românească care ar trebui abordate
pentru a determina un comportament civic corect al oamenilor (răspunsuri libere)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Temele de real interes pentru societatea românească care ar trebui
abordate pentru a determina un comportament civic corect
al oamenilor
Drepturi şi responsabilităţi/ Alegerea reprezentanţilor/ Devotamentul
conducătorului/ Implicarea tinerilor
Comportament (respect, bune maniere)/stil de viaţă
Toleranţă în societate/înţelegere
Respectarea legilor/disciplina/sancţiuni
Sistemul de învăţământ, educaţia populaţiei (şcolarizarea), terminarea
studiilor
Corupţia (politică şi civilă)
Realţiile interumane (respectarea opiniei celorlalţi, solidaritatea,
generozitatea, lupta cu prejudecăţile, rasism)
Aspectele politice
Consumul de marijuana (legalizare)
Educaţia personală (ambiţia, viitorul mai bun)
Mediul (grija pentru mediu)
Dezvoltarea societăţii (implicare, uniune, dezvoltare)
Probleme controversate/atitudini
Prostituţia
Minciuna
Presa (eliminarea conţinutului de proastă calitate din mass-media,
minciuni)
Funcţionarea unor instituţii
Banii
Restrângerea dreptului la vot pentru bâtrâni şi foşti comunişti
Valori şi principii într-o societate
Acţiuni de prezentare a problemelor societăţii cu exemple, şi
prezentarea urmărilor
Hoţia
Cunoaşterea intereselor sociale
Educaţia socială
Dreptatea
Nu ştiu
NR

Total
Nr.
pers

Pondere
(%)

23

19,65

12
9
6

10,25
7.69
5,12

5

4,27

5

4,27

4

3,41

4
3
2
2
2
2
2
2

3,41
2,56
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

2

1,7

1
1
1
1

0,85
0,85
0,85
0,85

1

0,85

1
1
1
1
2
32

0,85
0,85
0,85
0,85
1,7
27,35

Argumentele care au fost aduse în susţinerea opiniilor lor cu privire la temele
care trebuiesc abordate pentru a determina un comportament civic al oamenilor
sunt prezentate mai jos.
Au considerat că societatea trebuie să se preocupe de problematica Drepturi şi
responsabilităţi/ Alegerea reprezentanţilor/ Devotamentul conducătorului/ Implicarea
tinerilor, deoarece: există multe persoane care merg la vot şi nu votează în cunoştinţă
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de cauză, ci la întâmplare (alegerea reprezentaţilor); politicienii nu sunt aleşi pentru
valori morale şi pentru dăruirea lor pentru binele poporului român, ci după oricare
alte principii; alegerea corectă a celor din fruntea ţării astfel încât oamenii să fie
mulţumiţi de persoana care îi conduce; important este ca tinerii să fie motivaţi să
exercite drepturile democratice, să meargă la vot, deoarece„viitorul nostru este în
mâinile noastre şi dacă noi nu acţionăm nu o va face nimeni”; punerea în practică a
drepturilor şi responsabilităţilor de către români să nu mai reprezinte doar afirmaţii,
iar reprezentanţii statului şi persoanele private să respecte aceste drepturi şi
responsabilităţi („oamenii încalcă legile, deoarece consideră că statul şi privaţii nu
le respectă drepturile”); cei care aleg să nu se lase influenţaţi de alte persoane;
răutatea se naşte din răutate, iar când conducătorul nu-şi iubeşte cetăţenii, aceştia
nu mai respectă guvernul (cu referire la devotamentul conducătorului); dacă cetăţenii
îşi cunosc drepturile şi la ce se expun vor fi pregătiţi pentru orice situaţie. Alegerea
reprezentanţilor a temei de abordat a fost motivată astfel: pentru a evita abuzurile
de orice fel ori pentru a sesiza.
Comportamentul persoanelor în societate (respect, bune maniere) este o temă
importantă care trebuie abordată pentru că: societăţii româneşti îi lipseşte aceste
caracteristici; o parte a societăţii este lipsită de educaţie/sunt nepoliticoşi, oamenii
nu se mai respectă şi evită sau chiar nu ştiu în ce constau bunele maniere; cei lipsiţi
de maniere nu sunt conştienţi de răul pe care îl fac oamenilor prin comportamentul
adoptat; societatea duce lipsă de educaţie, de bun simţ.
Toleranţa în societate este o temă de real interes în viziunea tinerilor, deoarece
este acceptată ca fiind la baza fondării societăţii şi este un principiu care determină
un comportament corect al oamenilor, iar societatea nu ar exista în lipsa tolerenţei.
Existenţa toleranţei face ca societatea să fie mai bună în ansamblul ei.
Respectarea legilor/disciplina/sancţiuni este un subiect cerut de tineri, ei vor
legi stricte, deoarece, în condiţiile în care pedepsele sunt mici, nu există teamă şi se
comit în continuare aceleaşi infracţiuni.
Sistemul de învăţământ, educaţia populaţiei (şcolarizarea), terminarea studiilor
este considerată importantă şi la baza influenţării comportamentului civic, tinerii
fiind preocupaţi de pregătirea şi instruirea şcolară, ei sunt interesaţi să cunoască
modalităţi prin care să-şi facă un viitor mai bun.
Cei chestionaţi au menţionat corupţia (politică şi civilă), arătându-şi îngrijorarea
faţă de acest fenomen prin care sunt influenţaţi oameni, au punctat existenţa liderilor
corupţi şi au precizat că este necesară „trezirea la realitate”.
Alte teme imperios de abordat la nivel social sunt: relaţiile interumane
(respectarea opiniei celorlalţi, solidaritatea, generozitatea, lupta cu prejudecăţile,
rasism), căci în lipsa acestora societatea nu ar exista; aspectele politice: tinerii
chestionaţi considerând că aici sunt cele mai mari probleme; acestea trebuie
ameliorate pentru a avea un sistem politic corect, conducătorii aleşi de popor sunt
corupţi şi trebuie înlăturaţi, politicienii nu fac treaba pentru care sunt plătiţi, iar
retribuţia financiară e prea mare; legalizarea consumului de marijuana, aceştia
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argumentând că: „marijuana ajută la creşterea respectului faţă de lege şi nu numai”,
„ajută la corectitudine faţă de lege şi relaţia de comportament civic între oameni”,
„nu este la fel de nocivă precum restul drogurilor (alcool, tutun, cafea) şi nu s-a
înregistrat nici un deces din cauza consumului ei”, temă care poate fi inclusă în
marea clasă a problemelor controversate şi atitudini faţă de acestea; societatea ar
trebui să abordeze problematica educaţiei personale (ambiţia, viitorul mai bun)
pentru că sunt tineri preocupaţi de viitorul lor, de dezvoltarea lor personală; grija
pentru mediu – pentru a face o schimbare a ambientului; dezvoltarea societăţii prin
implicare, uniune, dezvoltare; prostituţia (pentru efectele pe care le produce);
minciuna (a politicienilor); presa: tinerii cerând eliminarea conţinutului de proastă
calitate din mass-media.
Deşi următoarele teme au fost menţionate doar de către o singură persoană,
ele trebuie reţinute de cei interesaţi de categoria tineri (elevi) pentru simplul fapt că
există persoană care se arată interesate: funcţionarea unor instituţii (descriere,
organizare şi funcţionare); banii (influenţa lor); restrângerea dreptului la vot
pentru bătrâni şi foşti comunişti – aceştia având reminiscenţe ale unei politici şi a
unor principii nedorite de tineri; valori şi principii într-o societate (pentru ca
oamenii să se comporte corect din punct de vedere civic, ei trebuie să ştie ce
presupune democraţia); acţiuni de prezentare a problemelor societăţii cu exemple
şi prezentarea urmărilor; hoţia (condamnarea ei), cunoaşterea intereselor sociale,
pentru că ajută la formarea opiniilor şi la luarea deciziilor corecte; educaţia socială
(pentru a deveni persoane „benefice” societăţii); dreptatea (dacă există dreptate din
partea superiorilor oamenii s-ar schimba radical).
Aceste răspunsuri date de tineri, chiar dacă unele au voci singulare, relevă
preocuparea lor faţă de ceea ce se întâmplă în societate. Ei urmăresc fenomenele
sociale, economice şi politice şi sunt sensibil la dezechilibrul dintre bine şi rău, etic
şi incorect.
Pentru a identifica percepţia cu privire la poziţia pe care o au tinerii în
societate în raport cu alte categorii sociale, atunci când se evaluează rolul lor în
societate, li s-a cerut respondenţilor să precizeze categoria socială care joacă rolul
cel mai important în construirea unei societăţi democratice şi să aducă şi argumente
pentru răspunsul lor (Tabelul nr. 5).
Jumătate din tinerii incluşi în eşantion (53%) au apreciat că toate persoanele,
indiferent de vârstă şi de statut profesional joacă acest rol. Argumentele aduse au
fost de genul: fiecare contribuie în felul lui la construirea societăţii; ele îşi pot
exercita dreptul la opinie şi pot schimba ceva; nu pot fi acceptate diferenţele între
indivizi, fiecare având dreptul la exprimare; se oferă astfel, perspective diferite
asupra lumii; cu toţii avem dreptul şi obligaţia de a cunoaşte cum funcţionează
democraţia şi de a exercita dreptul de vot; construirea unei societăţi democratice se
bazează pe implicarea întregului popor, fiecare contribuie, mai mult sau mai puţin,
la construirea societăţii; schimbarea pleacă de la oamenii obişnuiţi.
Un număr de 25 elevi (21,36%) apreciază că acest rol revine tinerilor, ei
reprezentând viitorul ţării. Tinerii pot schimba societatea, ei pot forma o societate

16

VALENȚE ALE IMPLICĂRII CIVICE ÎN MEDIUL LICEAL

407

cu principii democratice. Respondenţii consideră că datorită tinerilor ia naştere
progresul, ei pot influenţa viitorul, deoarece privesc din mai multe perspective. Ei
ştiu ce îşi doresc. Tinerii sunt valorile cele mai importante ale ţării.
În considerarea importanţei rolului jucat de politicieni, 10,26% dintre tinerii
chestionaţi au apreciat acest lucru, fiind aduse ca argumente faptul că aceştia au
adevărată putere pentru a construi o societate, ei conduc ţara şi construiesc legi, iar
părerile noastre nu contează.
Tabelul nr. 5
Categoriile sociale care joacă cel mai important rol pentru construirea
unei societăţi democratice
Categoria socială
1

Toţi adulţii, în general

2

Numai politicienii

3

Total

Pondere
(%)

8

6,84

12

10,26

Unele categorii profesionale (profesori,
sociologi, psihologi etc.)

4

3,41

4

Oamenii de afaceri

0

0

5

Tinerii

25

21,36

6

Toate persoanele, indiferent de vârstă
şi de statut profesional

62

53,0

7

Nimeni

4

3,41

8

N.R.

2

1,70

Total

117

Din care:
fete
băieţi
fete
băieţi
fete
băieţi
fete
băieţi
fete
băieţi
fete
băieţi
fete
băieţi
fete
băieţi

Nr. persoane
3
5
7
5
–
4
0
0
18
7
35
27
2
2
1
1
117

Se consideră că unele categorii profesionale (profesori, sociologi, psihologi
etc.) au un rol important, deoarece sunt specializaţi şi deţin funcţii în respectivele
profesii, au o altă viziune asupra ţării, una mai realistă (3,42% dintre elevi consideră
aceasta).
Persoanele care au ales ca răspuns toţi adulţii (6,84%) – argumentează prin
faptul că aceştia pot vota, de la ei învaţă toţi tinerii. Un număr de 4 persoane
apreciază că nimeni nu joacă rolul cel mai important, deoarece „nimeni nu este şef
într-o societate democratică”.
Corelat cu sexul respondenţilor nu se constată diferenţe semnificative. În
cazul a doi itemi se înregistrează diferenţe, fetele considerând în mai mare măsură
că tinerii joacă în rol important în construirea societăţii democratice (18 fete
comparativ cu 8 băieţi) şi tot fetele cred în mai mare măsură că responsabilitatea
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aparţine tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi statut profesional. La itemul
unele categorii profesionale (profesori, sociologi, psihologi etc.) cele 4 opţiuni
înregistrate aparţin băieţilor.

Identificarea metodelor de implicare civică agreate de elevi
Înainte de a afla modalităţile de implicare în societate,atractive pentru tineri,
s-a dorit a se cunoaşte în ce măsură apreciază tinerii că ei trebuie să se implice în
probleme ce afectează funcţionarea societăţii.
Astfel, respondenţii din eşantion apreciază că ei trebuie să se implice în
problemele societăţii: în foarte mare măsură – 59 persoane, şi în oarecare măsură –
51 persoane, reprezentând 94% din grupul chestionat. Doar 7 respondenţi apreciază
că tinerii trebuie să se implice în mică măsură ori deloc. Tabelul nr. 6 arată detaliat
răspunsurile oferite. Nu sunt diferenţe de opinie corelat cu sexul respondenţilor,
păstrându-se ponderea răspunsurilor în eşantion.
Tabelul nr. 6
Tinerii trebuie să se implice în problemele societăţii
Tinerii trebuie să se implice în
problemele societăţii

Nr. persoane

Pondere (%)

În foarte mare măsură

59

50,42

În oarecare măsură

51

43,59

În mică măsură

4

3,41

Deloc

3

2,56

Total

117

din care:
fete
băieţi
fete
băieţi
fete
băieţi
fete
băieţi

Număr
persoane
33
26
30
21
1
3
2
1
117

Dintre cei 103 respondenţi care consideră că noţiunile de educaţie civică sunt
necesare pentru formarea tinerilor ca cetăţeni valoroşi (a se vedea Tabelul nr. 1)
51 apreciază că ei trebuie să se implice în problemele societăţii în foarte mare
măsură (jumătate) şi 48 persoane consideră că în oarecare măsură. Doar 4 tineri nu
consideră că tinerii ar trebui să fie preocupaţi de societate.
În cazul celor care au apreciat negativ (14 persoane) importanţa noţiunilor de
educaţie civică în formarea tinerilor ca cetăţeni de valoare, constatăm că 11 dintre
ei apreciază că tinerii trebuie să se implice în problemele societăţii în foarte mare şi
mare măsură. Deşi consideră că alte aspecte determină valoarea unui om (şi nu
neapărat educaţia civică), aceştia percep ca necesară implicarea tinerilor în societate.
În ceea ce priveşte implicarea în acţiuni de educaţie civică, majoritatea
respondenţilor au apreciat că le-ar place să se implice în acţiuni de educaţie civică
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(64,1%), iar 35,04% nu sunt atraşi de ideea implicării. S-a înregistrat şi o persoană
nehotărâtă, fiindu-i indiferent domeniul acţiunilor civice. În Tabelul nr. 7 sunt
prezentate rezultatele. Atât fetelor, cât şi băieţilor le-ar place, în egală măsură, să se
implice în acţiuni civice (peste jumătate dintre băieţi şi peste jumătate dintre fete
dând răspuns afirmativ). Persoana nehotărâtă este de sex masculin.
Tabelul nr. 7
Mi-ar place să mă implic în acţiuni de educaţie civică
Răspuns

Nr. persoane

Pondere (%)

DA

75

64,10

NU

41

35,04

1
117

0,85

Nehotărât
Total

Din care:
fete
băieţi
fete
băieţi
băiat

Nr. persoane
44
31
22
19
1
117

Argumentele aduse pentru răspunsurile la întrebarea „V-ar place să vă implicaţi
în acţiuni de educaţie civică?”, pentru atitudinea favorabilă, sunt de natură intrinsecă,
dar şi extrinsecă.
Efectele asupra dezvoltării personale (intrinseci) sunt: tinerilor le-ar place să
se implice în acţiuni de educaţie civică pentru dezvoltarea personală (6 răspunsuri),
influenţa pozitivă asupra formării şi dezvoltării (3 răspunsuri), pentru a asigura/
construi un viitor mai bun (3 răspunsuri), pentru a învăţa lucruri noi/de folos
(7 răspunsuri), mă voi simţi folositor în societate (2 răspunsuri), sunt pasionată,
este interesant, ne formăm în privinţa alegerilor, dacă nu mă implic eu se va implica
altcineva care va acţiona după bunul lui plac – câte un răspuns. Unii tineri care sunt
ghidaţi în viaţă de dorinţa de a ajuta (3 răspunsuri), iar un tânăr condiţionează
participarea la acţiunile civice de capacitatea acestora de a răspunde intereselor sale.
Efectele asupra societăţii (extrinseci) pentru care tinerii s-ar implica în acţiuni
civice sunt: nevoie ca societatea să evolueze/să se dezvolte (12 răspunsuri), pentru
a ajuta oamenii să ducă o viaţă mai bună (9 persoane), să schimb lumea în care
trăiesc (4 răspunsuri), să fiu de folos ţării (3 răspunsuri). Pentru câte un tânăr
participarea la acţiuni civice este motivată de: participarea la importanţa acţiunilor
civice, pentru a construi o societate cu valori morale, pot adăuga „o piatră” la
temelia societăţii, dorinţa de a salva ceva din ceea ce a fost distrus, să aflu mai
multe despre problemele societăţii, pentru a se deschide mintea tinerilor, pentru a
ajuta persoanele cu dizabilităţi.
S-au abţinut la a oferi o argumentaţie un număr de 4 tineri deşi le-ar place să
se implice în acţiuni civice.
Argumentaţia pentru refuzul de a participa la acţiuni de educaţie civică a fost
următoarea: nu mă impresionează/nu mă atrage/nu îmi place (11 tineri), nu am
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răbdare suficientă/nu am calităţi (2 persoane), sunt o persoană leneşă, nu mă pasionează
aşa ceva, nu merită, nu se organizează, nu vreau să am obligaţii la vârsta aceasta.
Nu au oferit nicio explicaţie 18 tineri.
Pentru a identifica acele acţiuni prin care tinerii ar accepta să se implice
civic s-a realizat o listă cu forme de manifestare civică, respondenţii având de ales
maxim 3 dintre acestea (Tabelul nr. 8). Constatăm că tinerii sunt atraşi în principal
de Dezbateri publice (discuţii pe o temă în prezenţa unui public), 54,7% fiind atraşi
de această formă de implicare, dorind să îşi facă auzite opiniile. Acţiuni de
ajutorare (donaţii, îngrijire persoane, munca voluntară etc.) reprezintă atractivitate
pentru o mare parte a tinerilor, astfel că 47% dintre cei chestionaţi s-ar implica
civic în acest sens. Implicarea prin acţiuni de lobby (mesaje scrise, campanii
media, întâlniri faţă în faţă, implicarea organizaţiilor) este acceptată de 31,62%
dintre respondenţi care doresc să susţină o cauză. Exerciţiile şi simulările în clasă
asociate cu grupuri de discuţii în clasă denotă un uşor conformism sau latenţă în a
acţiona, preferând încă să discute, să exploreze şi mai puţin să se implice acţional.
Celelalte acţiuni au fost agreate de mai puţin de un sfert dintre tinerii chestionaţi,
acestea implicând participare activă (acţiuni de educaţie nonformală, alăturarea de
organizaţii civice, implicarea în campanii). Tinerii aflaţi în jurul vârstei de 18 ani
(cei mai mulţi încă sub această vârstă) nu sunt pregătiţi să acţioneze civic.
Tabelul nr. 8
Formele de manifestare prin care tinerii acceptă să se implice civic
Nr.
crt.
1
2
7
3
8
5
4
6

Forme de implicare civică
Dezbateri publice (discuţii pe o temă în prezenţa unui
public)
Acţiuni de ajutorare (donaţii, îngrijire persoane, muncă
voluntară etc.)
Exerciţii şi simulări în clasă/în afara clasei (jocuri de rol,
analize de caz)
Acţiuni de educaţie nonformală (photovoice, teatru
educaţional, flashmob, expoziţie vie, animaţie stradală etc.)
Alăturarea de organizaţii civice/neguvernamentale (acţiuni
de promovare, de solidaritate etc.)
Implicarea în campanii de sensibilizare asupra unei
probleme (acţiuni scurte cu mesaj)
Acţiuni de lobby (mesaje scrise, campanii media, întâlniri
faţă în faţă, implicarea organizaţiilor)
Grupuri de discuţie în clasă
NR

Nr. persoane

Pondere (%)

64

54,7

55

47,0

33

28,2

28

23,93

25

21,36

27

23,07

37

31,62

29
4

24,78
3,41

Pentru a identifica şi alte preocupări ale tinerilor care ar putea fi corelate cu
acţiuni de educaţie civică li s-a cerut acestora ca dintr-o listă de acţiuni să le
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precizeze pe acelea în care le-ar place să se implice la şcoală, având posibilitatea de
a alege mai multe răspunsuri.
Tabelul nr. 9
Le-ar place să se implice la şcoală în următoarele activităţi/acţiuni
Nr.
crt.
2
4
1
3
5
6
7
8

Acţiuni de solidaritate (să ajut vârstnici, copii, alţi tineri,
persoane sărace etc.)
Acţiuni sportive
Activităţi artistice (pictura, desen, teatru, dans)
Cercuri de abilităţi practice, ştiinţifice
Acţiuni literare (literatura, poezie, club de lectură etc.)
Să susţin şcoala (reparaţii, amenajare, înfrumuseţare,
îngrijirea spaţiului şcolii etc.)
Nu vreau să mă implic la şcoală
Atele (menţionaţi)
– Activităţi care ne vor ajuta pe viitor
– Practice, care îmi vor fi folositoare în viaţa de zi cu zi

Nr. persoane

Pondere (%)

54

46,15

51
47
28
18

43,58
40,17
23,93
15,38

16

13,67

14

11,95

5

4,27

Implicarea la nivelul şcolii este acceptată de 88% dintre elevii chestionaţi.
Acţiunile preferate de elevii sunt: acţiuni de solidaritate (să ajut vârstnici, copii,
alţi tineri, persoane sărace etc.) pentru care au optat 46,15% dintre tineri, fiind şi
acţiunea preferată, urmată de acţiuni sportive, ca mijloc civic de exprimare, pentru
care şi-au arătat disponibilitatea de implicare în cadrul şcolii 43,58% dintre tineri şi,
activităţi artistice (pictura, desen, teatru, dans) ce au atras interesul a 40,17 elevi.
Aceste trei tipuri de acţiuni sunt preferate de tinerii respondenţi, situându-se la o
diferenţă semnificativă de alte acţiuni.
Celelalte acţiuni enumerate (cercuri de abilităţi, acţiuni literare, susţinerea
şcolii) au fost atractive pentru mai puţin de un sfert din numărul de elevi. Pentru
11,95% dintre tinerii chestionaţi disponibilitatea implicării în acţiuni organizate la
nivelul şcolii este nulă.

PERCEPŢIA ÎNFIINŢĂRII UNUI CLUB DE IMPLICARE CIVICĂ
ÎN LICEE

În perspectiva înfiinţării unui club de educaţie civică în cadrul liceului au fost
adresate câteva întrebări menite să identifice opiniile tinerilor.
Ar fi interesant/benefic pentru elevi înfiinţarea unui club de educaţie civică
pentru marea majoritate a tinerilor (76,07%). Pentru 26 de tineri (22,22%) această
perspectivă nu este interesantă/benefică. O persoană nu s-a exprimat, iar o persoană
a arătat nehotărâre în exprimarea opiniei. Tabelul nr. 10 relevă valorile înregistrate.
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Tabelul nr. 10

Ar fi interesant/benefic pentru elevii liceului înfiinţarea unui club de educaţie civică?
Răspuns
DA
NU
Nehotărât
NR
Total

Total eşantion eligibil (nr. pers.)
89
26
1
1
117

Pondere (%)
76,07
22,22
0,85
0,85

Argumentele oferite de respondenţi pentru cele două atitudini faţă de înfiinţarea
unui club de educaţie civică pentru tineri sunt sintetizate mai jos:
Argumente pentru DA
Ne dezvoltăm (sufleteşte/psihic, să gândim corect, să
luăm decizii corecte, schimbăm modul de a gândi etc.),
se produce o schimbare în bine (comportament, mentalitate)
Învăţăm lucruri noi şi utile (despre societate, cum
schimbăm societatea, comportament în societate)/ am fi
informaţi
Pentru motivarea elevilor (ar fi receptivi la cerinţele
şcolare, i-ar stimula să vină cu plăcere la şcoală)

Nr.
Pers.

Argumente pentru NU

Nr.
Pers.

15

Majoritatea acestor activităţi nu
sunt răsplătite într-un fel, altfel
majoritatea ar participa

1

16

Ce se predă în şcoli nu foloseşte
la nimic

1

4

Ne formează ca buni cetăţeni (cu spirit civic), s-ar
dezvolta simţul civic/interesul pentru acţiuni civice

11

Învăţăm despre societate şi cum o influenţăm în bine

3

Ar fi ceva diferit/o provocare/interesant

4

Se pot organiza dezbateri şi rezolva unele probleme
Îi responsabilizează
Să cunoaştem mai bine ce ne înconjoară, realitatea
Am avea unele oportunităţi/ ne ajută pe viitor/ avem de
câştigat/ este benefic
Poate ajuta la rezolvarea unor probleme ale şcolii/
implicarea în şcoală a elevilor
Ar fi ceva pentru care avem o pasiune
Ne ajută la a avea un viitor mai bun
Pot fi ascultate mai multe opinii
Ne implică mai mult în viaţă/activitate extraşcolară
Unii au ceva de spus, dar nu au pe cineva care să-i
asculte
Ar creşte prestigiul instituţiei
Devoltă abilităţi/scade riscul ca elevii să devină delincvenţi
NR

2
2
2

Nu consider important un club
de implicare civică
Nu vor tinerii să se implice/
majoritatea ar spune Nu
înfiinţării clubului
Aşa trebuie
Nu interesează pe nimeni/ nu
interesează politica/nimeni nu-şi
dă interesul
Fiecare face ce vrea
Nu ştiu

1
1

NR

6

1
3
1
5

5
2
1
1
2
3
1
1
4
8
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Susţinătorii ideii de înfiinţare a unui club de implicare civică sunt conştienţi
de beneficiile pe care acesta le-ar aduce, de câştigurile în planul dezvoltării psihice,
cognitive şi comportamentale, de dezvoltarea bagajului de informaţii şi de abilităţi
civice dobândite, cu efecte asupra rezultatelor şcolare şi participării şcolare. Ei
recunosc că implicându-se într-un club se formează ca cetăţeni cu spirit civic, că
ajung să cunoască mai bine societatea devenind responsabili şi putând construi un
viitor mai bun.
Negativiştii sunt neîncrezători nu atât din desconsiderarea ideii de a se
implica civic, în cadru organizat, ci dintr-o neîncrederea în posibilitatea producerii
unui astfel de fapt (nu există interes) şi din aşteptarea unor beneficii (răsplata).
Puşi în faţa alegerii de a participa la acţiuni organizate în cadrul unui club de
educaţie civică 73 de tineri (62,39%) dintre cei chestionaţi acceptă participarea.
Unul dintre tineri s-ar implica în anumite împrejurări, iar 43 tineri (36,75%) nu
doresc să participe la acţiuni de club. Nu sunt diferenţe în cadrul categoriilor fete–
băieţi, atât fetele, cât şi băieţii (peste jumătate din numărul lor pe sexe) arătându-se,
în egală măsură, dispuşi să participe la acţiuni în cadrul unui club de educaţie
civică (Tabelul nr. 11).
Tabelul nr. 11
Aţi vrea să participaţi la acţiuni organizate de un club de educaţie civică?
Răspuns

Total eşantion eligibil (nr. pers.)

Pondere (%)

DA

73

62,39

NU

43

36,75

1
117

0,85

Depinde
Total

Din care:
fete
băieţi
fete
băieţi
fată

Nr. persoane
42
31
23
20
1
117

Dintre cei care au răspuns afirmativ la întrebarea „Mi-ar place să mă implic
în acţiuni de educaţie civică” (vezi Tabelul nr. 7) 64 de respondenţi (respectiv
54,7%) ar fi dispuşi să participe la acţiuni organizate în cadrul unui club, iar 14
(11,96%) nu ar vrea să participe. Dintre cei 39 de tineri care au răspuns negativ (nu
le-ar place ideea de a se implice), totuşi 11 tineri arată disponibilitate de implicare
în cadrul unui club, restul de 27 menţinându-şi răspunsul negativ. Nehotărârea
păstrează în cazul unui tânăr, decizia lui fiind dependentă de acţiuni care să
răspund intereselor sale.
Cei care s-ar alătura unui club de educaţie civică sunt motivaţi de oportunitatea
de a învăţa lucruri noi, constructive ori de a învăţa mai mult. Ei caută experienţe
interesante şi oportunităţi. Sunt şi tineri care nu se arată dornici să alăture, fie din
lipsă de timp, indispoziţie sau pur şi simplu din lipsă de încredere în astfel de
cluburi. Răspunsurile sintetizate sunt redate mai jos.
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Argumente pentru participarea la club de Nr. Argumente pentru neparticiparea Nr.
educaţie civică
Pers.
la club
Pers.
Este o oportunitate de a învăţa lucruri noi/
Probabil nu aş fi destul de bună la a
12
1
constructive/a învăţa mai mult
organiza un club de educaţie civică
Au o influenţă pozitivă şi benefică (asupra
Deoarece nu ne putem mobiliza cum
3
1
mea)
trebuie
Ar fi o experienţă: plăcută/interesantă (sau pur
3 Din lipsă de timp
1
şi simplu este o experienţă)
Este o oportunitate pentru a ajuta
3 Vreau să particip la crearea acţiunilor
1
Consider că pot ajuta mai mult singur
Este o idee interesantă/nouă
5 sau persoane cunoscute pe care mă
1
pot baza
Aş înfăptui activităţi inedite, pe care nu le-am
În această perioadă şcoala este pe
2
1
întâlnit până acum/experienţă nouă
primul plan
Pentru a face ceva benefic în societate
4 Pentru că nu am nimic de spus
1
m-ar ajuta în viaţa de zi cu zi
1 Nu merită
1
Să-mi perfecţionez deprinderea de a comunica
1 mi-e lene
1
Nu consider important un club de
Sa pun în practică ce am învăţat, prin jocuri
1
1
educaţie civică
Vreau să-mi exprim opiniile/să mă implic
4 Nu îmi doresc asta/nu mă pasionează
4
Pentru a cunoaşte persoane noi/a comunica
5 Nu am calitatea necesară
1
Mă interesează temele/problemele legate de
3 Nu îmi place
2
societate şi educaţie civică
Nu ştiu, nu am mai practicat
1 Nu se face ceea ce vreau eu
1
Aş participa dar depinde de conţinut
1
NR
20 NR
20

Analizând argumentele date de fete şi de băieţi se constată că nonrăspunsurile
sunt în număr mai mare la fete (11 dintre fete nu au motivat răspunsul negativ, faţă
de 4 băieţi). Fetele (5 dintre ele) au motivat că nu vor să participe la acţiuni
organizate într-un club de educaţie civică, deoarece: nu le place, nu sunt pasionate,
nu doresc sau consideră că nu se pot mobiliza cum trebuie. Băieţii (9 persoane) au
oferit motivaţii asemănătoare pentru refuzul lor, adăugând că: nu consideră că un
club este important, nu merită să se implice, nu au calităţi necesare şi că nu au
vârsta necesară, ori că nu se desfăşoare activităţi pe care ei le doresc.
Tinerilor li s-a cerut să menţioneze activităţile pe care ei ar dori să le desfăşoare
în cadrul unui club de educaţie civică (întrebare deschisă). În Tabelul nr. 12 sunt
trecute răspunsurile oferite de tinerii din eşantion. Ei doresc să se desfăşoare acţiuni de
întrajutorare/solidaritate ori dezbateri publice/discuţii libere pe teme legate de societate.
O parte din tineri au menţionat acţiuni precum: sportive, artistice, de educaţie,
de comunicare, de pregătire a viitorului etc. Dacă acţiunile de solidaritate, dezbaterile
publice/discuţiile libere şi activităţile artistice/literare sunt mai atractive pentru fete,
acţiunile sportive, cele practice, de educaţie (economică, politică) sunt mai atractive
pentru băieţi. Menţionăm că desfăşurarea acestor activităţi în cadrul unui club cu
specific civic este realizabilă atât timp cât sunt corelate cu problematici civice:
de exemplu, promovarea unor politici de sănătate (prin sport), politici de educaţie,
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politici pentru tineret (prin acţiuni nonformale sau artistice) etc. În felul acesta
tinerii au ocazia de a face ceva ce le place, de a-şi dezvolta competenţe civice şi
totodată de a-şi aduce aportul la construirea societăţii democratice.
Tabelul nr. 12
Ce fel de activităţi aţi dori să se desfăşoare într-un club de educaţie civică?

Acţiuni de solidaritate (ex.: să ajutăm oameni cu resurse limitate, acţiuni
de ajutorare, ajutorarea copiilor care nu au posibilităţi să înveţe)
Dezbateri publice/discuţii libere (pe grupe): pe teme civice/ pe teme
legate de politică (cum merg lucrurile în politică/educaţie politică),
învăţământ, probleme generale
Sportive
Acţiuni artistice (ex.: teatru, arta, literare, pictură)
Acţiuni de cunoaştere/dezvoltare a societăţii/oraşului
Educaţie (sanitară, economică, umană)
De orice fel, ce pot influenţa pozitiv
Practice, nu doar teoretice/interesante, care să capteze atenţia (ex.:
Plantat copaci...)/uşoare
Dansuri şi muzică
Comunicare (ex.: diminuarea defectelor ca ruşinea, teama de a vorbi
în public
Acţiuni care pregătesc viitor (cum îţi construieşti viitorul, facultăţi,
Cum să devii om
Acţiuni de sensibilizare/informare/cursuri
Jocuri stratetice/de rol/analize de caz
Activităţi de interes public, politic şi social/în folosul societăţii
Toleranţa în societate
târguri
Îmi este indiferent
Nu ştiu
NR

Nr. pers.

Pondere (%)

22

18,80

19

16,23

17
13
5
5
5

14,52
11,11
4,27
4,27
4,27

4

3,41

4

3,41

4

3,41

3

2,56

3
3
2
1
1
1
1
7

2,56
2,56
1,7
0,85
0,85
0,85
0,85
5,98

În ceea ce priveşte frecventarea unor cluburi (ca practică/obicei) fie în
şcoală, fie în afara şcolii se constată că tinerii din eşantion nu participă la acţiuni de
club, 106 persoane (respectiv 90,6%) nefiind membre ale unui club, indiferent de
profilul acestuia. Doar 11 tineri (9,4%) sunt activi în cadrul unui club: 9 în cluburi
sportive, 1 persoană practică dans modern şi o alta este voluntar în cadrul unui
ONG (Crucea Roşie). Facem menţiunea că, deşi Crucea Roşie este o organizaţie
nonguvernamentală, persoana a ţinut să menţioneze că este activă social.
Apreciez că neafilierea tinerilor la unele cluburi/cercuri/organizaţii, în lipsa
unei intervenţii timpurii, poate determina, peste ani, un model pasiv de comportament,
o limitare a acţiunilor la cele legate de muncă, familie şi timp liber puţin variat. În
aceste condiţii viitorul adult va fi unul neimplicat, lipsit de conduita asociativă şi de
apartenenţa la un grup orientat spre obiective şi implicit inactiv social.
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CONCLUZIILE CERCETĂRII
O primă constatare desprinsă în urma analizei rezultatelor studiilor pe tema
implicării civice, de-a lungul timpului (din 2000 până în prezent), este aceea că tinerii,
indiferent de sex, odată ce au primit un minim de informaţii din sfera educaţiei civice,
sunt iniţiaţi în această zonă şi mai receptivi faţă de ceea ce se întâmplă în jur. Tinerii
din anul 2017 (atât fetele, cât şi băieţii) care au un bagaj de informaţii minime în sfera
educaţiei civice sunt mult mai pregătiţi să se implice în societate. Ei sunt critici şi
obiectivi, având capacitatea de a aprecia ce este bun şi rău, mai ales în contextul
modelelor promovate în societate şi permisivitatea publică faţă de unele acte ce încalcă
norme morale (ei sancţionează corupţia, nepotismul, alegerile neraţionale, imaginile
promovate de media etc.). Deşi nu ocupă un loc central în viaţa lor (arătat în multe
studii), prezenta cercetare arată că ei au interes pentru civism şi democraţie şi sunt în
faza exploratorie, a cunoaşterii şi experimentării.
Cei mai mulţi tineri consideră că iniţierea în sfera educaţiei civice este
importantă pentru formarea ca adulţi valoroşi în societate. Ei prezintă interes pentru o
serie dintre problemele sociale, corelate cu vârsta lor şi cu stadiul achiziţiilor sociale.
Temele cu nivel ridicat de interes pentru tinerii chestionaţi, relevate de acest
studiu, sunt: toleranţa în societate, atitudini faţă de probleme publice controversate,
societatea civilă (structură, rol, organizaţii civice, alegerea reprezentanţilor şi
exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor într-o societate democratică). Acestea
sunt zonele în care ei sunt sensibili şi spre care îşi îndreaptă atenţia în procesul de
formare a unei atitudini civice, îşi recunosc rolul în societate şi sunt orientaţi spre
viitor.
Prin raportare la societatea românească constituită din cetăţeni cu valori
civice, tinerii s-au arătat preocupaţi de problemele legate de democraţie (drepturi şi
responsabilităţi şi, alegerea reprezentanţilor, devotamentul conducătorului şi implicarea
tinerilor), ei reclamă intervenţie în zona conduitei indivizilor în spaţiul public
(stilul de viaţa şi importanţa bunului simţ), cer disciplină şi respectarea legilor,
semnalează tarele societăţii româneşti precum: prostituţia, corupţia, lipsa bunelor
maniere, presa de slabă calitate etc. Ei vor ca aceste probleme să se diminueze şi
să-şi reducă amprenta în societate, un ideal care influnţează conturarea unor
principii şi valori în rândul acestei categorii sociale. Procentul ridicat de răspunsuri
venite pentru semnalarea acestor teme (72,65% dintre respondenţi) arată că tinerii
sunt foarte atenţi la evoluţia politică şi socială a societăţii noastre.
Majoritatea tinerilor se percep ca având un rol de jucat în societate şi, ca
urmare, ei trebuie să se implice în mare măsură. Din grupul investigat, 94% dintre
tineri îşi recunosc importanţa poziţiei lor în societate. Este un prim pas către acea
treaptă de evaluare a implicării: mă priveşte pe mine, ne priveşte pe toţi.
Preferinţele de implicare ale tinerilor chestionaţi, identificate prin acest
studiu, sunt pentru: dezbateri publice (discuţii pe o temă în prezenţa unui public) –
în topul preferinţelor, exerciţii şi simulări în clasă/în afara clasei, acestea fiind
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tipuri de acţiuni prin care tinerii învaţă şi exersează abilităţi de comunicare şi de
transmiterea a mesajelor către spaţiul public (sunt conştienţi că trebuie să exerseze
mai întâi, ca apoi să acţioneze). Acţiunile de ajutorare (donaţii, îngrijire persoane,
muncă voluntară etc.) sunt forme de implicare preferate rezultate poate şi ca o
consecinţă a unui exerciţiu public manifestat până acum la nivelul societăţii dar şi
ca o recunoaştere a unor probleme cu care se confruntă comunitatea şi faţă de care
ei au capacitatea de a se implica. Tinerii mai sunt atraşi de ideea de a se implica
prin acţiuni de lobby (prin mesaje scrise, campanii media, întâlniri faţă în faţă,
implicarea organizaţiilor) dorind sensibilizarea unor domenii prin utilizarea canalelor
de comunicare. Elevii din licee vor să comunice, vor să transmită semnale, nefiind
încă pregătiţi să acţioneze, preocupările lor fiind orientate spre un viitor într-o
profesie.
Percepţia înfiinţării unui club de educaţie civică în cadrul liceului în care
studiază este favorabilă, elevii investigaţi considerând că este benefic pentru elevi
ca un astfel de club să existe. Ei recunosc importanţa pe care o va juca în planul
dezvoltării lor ca cetăţeni cu drepturi şi responsabilităţi şi ar fi dispuşi să se implice
în diferite acţiuni de dezvoltare a simţului civic.
Aproape trei sferturi dintre tineri doresc să participe la acţiuni organizate în
cadrul unui club de implicare civică considerând că este o oportunitate de a învăţa,
experimenta şi de a se dezvolta. Acţiunile civice ar reprezenta experienţe plăcute
şi/sau interesante, care permit trăirea sentimentului utilitate în societate.
Activităţile pe care ar dori să le desfăşoare în cadrul clubului de educaţie
civică din liceu sunt de forma dezbaterilor publice/discuţii libere pe teme civice,
acţiuni de solidaritate (de ajutorare), acţiuni sportive şi acţiuni artistice.
Oferirea informaţiilor într-un domeniu creşte gradul de atractivitate. Prin
prisma acestei afirmaţii, studiul arată că în măsura în care programa şcolară a oferit
informaţii legate de educaţie civică (despre cetăţenie, democraţie, societate etc.),
tinerii au instrumente minime prin care să exploreze lumea şi mai ales să se
exprime. Elevii de liceu analizaţi în acest studiu arată că sunt într-un frumos proces
de construire a unei culturi civice, că au un nivel ridicat de sensibilitate faţă de
problemele societăţii şi că recunosc importanţa educării în zona civică.
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T

he topic of civic participation of young people (especially
those who do not yet have the ability to express by vote and
who are still attending high school) is of real interest to any
society. This research reveals the young people's vision of civic education and
civic involvement, focusing on identifying civic education topics of interest to
students, identifying civic engagement methods agreed by students, and exploring
the perception of setting up a civic engagement club in high schools to practice
civic conduct skills.
The study found that as young people receive a minimum of information
about civic education, they become receptive to what is happening around
them. They are concerned with topics such as tolerance in society, attitudes to
controversial public issues, civil society, civic organizations, election of
representatives, and the exercise of rights and responsibilities in a democratic
society. At the same time, young people's preferences were identified, focusing
on their attraction by public debates, classroom/ outside classroom exercises
and simulations, lobbying and relief actions. Consequently, young people accept
the idea of setting up a civic education club in school and recognize the
importance in their development as citizens with rights and responsibilities,
and would be willing to engage in different actions to develop civic sense.
Keywords: young people, civic participation, civic education, civic actions.
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O ABORDARE ETNOGRAFICĂ A EXPERIENŢEI
COPILĂRIEI ÎN BUCUREŞTIUL CONTEMPORAN1
DUMITRU-ALIN SAVU

A

cest articol abordează experienţa copilăriei în cadrul unui
grup aparte de copii din mediul urban, şi anume copii din
Bucureşti care participă la activităţi extracurriculare. Prima
parte a articolului face o incursiune prin literatura de specialitate cu referire
la trei teme centrale textului: cum definim şi înţelegem copiii şi copilăria ca
obiect al cercetării; timpul şi spaţiul aşa cum sunt conceptualizate în legătură
cu experienţa copilăriei; conexiunea copiilor ca actori sociali cu procese şi
fenomene globale şi implicaţiile acestei conexiuni asupra modului în care este
trăită copilăria. În a doua parte a articolului voi folosi date etnografice
pentru a ilustra experienţa copiilor cu activităţi extracurriculare din Bucureşti.
De asemenea, completez acest demers cu detalii din experienţele celorlalţi
respondenţi – părinţi, psihoterapeuţi şi educatori – urmărind firul teoretic
trasat în prima parte a articolului. Prin luarea în considerare a acestor
perspective variate, articolul scoate în evidenţă agentivitatea tuturor celor
implicaţi şi aduce în prim plan o lume comună a adulţilor şi copiilor. Astfel,
arăt cum experienţa copilăriei se împleteşte cu experienţa muncii adulţilor,
când instituţii ce aparent servesc creşterii copiilor răspund în acelaşi timp şi
nevoii pieţei muncii pentru mai mult din timpul părinţilor.
Cuvinte-cheie: copilărie în Bucureşti, educaţie, timp liber, piaţa muncii,
extracurricular.

INTRODUCERE
Copilăria2 în România este studiată cu preponderenţă din perspectivă istorică
şi din cea a psihologiei educaţionale şi a dezvoltării (Bonchiş, 2001; Majuru, 2006;
Roman, 2015; Lungu şi Gheorghiţă, 2016). În contrast, experienţa contemporană a
Adresa de contact a autorului: Dumitru-Alin Savu, Departamentul de Sociologie al Şcolii
Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Bd. Expoziţiei, nr. 30A, Bucureşti, România,
e-mail: sadumitru@yahoo.com, sadumitru@gmail.com.
1
Articolul este bazat pe o cercetare din cadrul proiectului „Proiecte materiale ale distincţiei de
clasă: o analiză a clasei de mijloc în România postsocialistă din perspectiva culturii materiale” (PN-IIRU-TE-2014-4-2650) finanţat de UEFISCDI.
2
Copilăria este definită drept diversitatea experienţelor trăirii vieţii de către orice persoană de
la naştere până la vârsta de 18 ani, cea adoptată de UNICEF în Convenţia pentru drepturile copilului
adoptată în 1989. Detalii la http://www.unicef.org/crc/files/Guiding_Principles.pdf şi http://www.unicef.
org/crc/, accesate la 10.05.2017.
CALITATEA VIEŢII, XXVIII, nr. 4, 2017, p. 419–442
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copilăriei este puţin abordată, cu atât mai puţin din alte perspective decât cele
psihologice. O excepţie notabilă este Jigău (2008), un volum care se centrează pe
şcoală şi pe modul în care aceasta interacţionează cu timpul elevilor. Datele sunt
mai degrabă cantitative, dintr-o perspectivă exterioară şi la nivel macro, acoperind
atât mediul urban, cât şi mediul rural şi ţintind spre o reprezentativitate la nivel
naţional a rezultatelor cercetării. Acest articol contribuie la acoperirea acestei lacune
în studierea copilăriei, oferind o descriere etnografică „densă” (Geertz, 1973) a
experienţei copilăriei în Bucureştiul contemporan.
În plus, în contextul românesc, articolul inovează la nivel metodologic,
bazându-se pe o cercetare în care copilul este participant deplin, şi nu un obiect de
studiu, mai ales unul aflat într-o etapă anume a dezvoltării sale psihologice3.
Aceasta este o opţiune metodologică care corespunde unei teoretizări a copilului ca
agent în propriul act de socializare şi participant activ la definirea experienţei
copilăriei sale (Christensen şi James, 2000; Corsaro, 2001, 2011; Fass, 2004; Prout,
2005; Greene şi Hogan, 2005). Mai mult, această direcţie de teoretizare subliniază
că, în dorinţa de a-şi controla viaţa şi de a împărtăşi acest sentiment de control cu
ceilalţi, copiii îşi aproprie, redescoperă şi reproduc cultura, contribuind astfel nu
doar la definirea experienţei proprii, dar şi la producţia lumii adulţilor (Corsaro,
2001: 11).
Articolul explorează impactul asupra experienţei copilăriei a unui fenomen
recent, în continuă creştere în mediul urban, şi anume înrolarea copiilor în activităţi şi
cursuri extracurriculare şi, deci, instituţionalizarea şi mai mare a copilăriei. Întrebările
care ghidează cercetarea sunt: cum îşi trăiesc copilăria aceşti copii? Ce înseamnă
pentru ei timpul liber? unde se întâmplă copilăria lor? cum înţeleg părinţii lor
această perioadă de viaţă? cum sunt înţelese aceste activităţi extracurriculare de
către părinţi?
Descrierea etnografică „densă” permite nuanţarea unei perspective mai
degrabă negativă, în care impactul acestui fenomen este înţeles în termeni de
„pierdere” sau „dispariţie” („pierderea” timpului liber, „dispariţia” copilăriei,
„dispariţia” rolului familiei în gestionarea copilăriei şi educarea copiilor) (Elkind,
1981; Postman, 1982). Această descriere pune în evidenţă, în cazul copiilor,
agentivitatea lor (abilitatea de a iniţia acţiuni şi a alege independent) şi practicile
creative de gestionare şi constituire a timpului liber şi, în cazul părinţilor, reflecţiile
lor asupra beneficiilor instituţionalizării copilăriei şi practicile de ajustare a
responsabilităţilor privind educaţia şi munca. Pe scurt, articolul demonstrează că
experienţa copilăriei se împleteşte cu experienţa muncii adulţilor şi că instituţii care
3

Această viziune a copilului drept obiect pasiv al cercetării sociale sau psihologice a fost
deseori criticată în domeniul studiului copilăriei (Greene şi Hogan, 2005; Hirschfeld, 2002;
Christensen şi James, 2000; Christensen şi O’Brien, 2003; Mayall, 2003), fiind de cele mai multe ori
bazată pe o interpretare reducţionistă sau incompletă a operei lui Jean Piaget şi care, pornind de la
imaturitatea psihică sau biologică a copiilor, ajunge să ignore relevanţa experienţei directe a copilului
şi a potenţialului său de respondent implicat cu privire la propria experienţă a vieţii.
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aparent servesc doar creşterii copiilor răspund în acelaşi timp şi nevoilor pieţei
muncii.

DISTINCŢII TEORETICE
Articolul abordează etnografic, în mod deosebit, timpul şi spaţiul în care este
petrecută copilăria, abordarea fiind ghidată de o serie de distincţii făcute în
literatura de specialitate. În primul rând, folosesc distincţia dintre timpul copilăriei
şi timpul din copilărie (James şi Prout, 2005). Prima noţiune se referă la construcţia
socială a înaintării în vârstă, la timpul copilăriei ca o perioadă din cursul vieţii
asociată cu variate construcţii culturale. Cea de-a doua noţiune priveşte către modul
în care timpul este folosit şi organizat pentru diferitele activităţi care rezultă în
structura vieţii cotidiene a copilului. În practică, cele două noţiuni se influenţează
reciproc, se creează şi se distrug în procese ce implică deopotrivă adulţii şi copiii.
În special timpul din copilărie este luat în considerare aici, fiind înţeles ca mod de
utilizare a timpului şi ordonare a activităţilor rezultând într-o experienţă a copilăriei
unică pentru fiecare subiect. Reflecţiile asupra timpului copilăriei sunt de asemenea
luate în considerare în analiză, ele fiind utile pentru a observa procesul de
interdependenţă dintre imaginea construită şi experienţa timpului, şi deci pentru a
contextualiza procesul de structurare a timpului.
În al doilea rând, împrumutând definiţia utilizată de Jigău (2008: 5),
operaţionalizez timpul liber al copiilor ca fiind un segment din bugetul cotidian al
timpului în care copiii pot întreprinde activităţi neimpuse, nestructurate, al căror
conţinut poate fi ales şi schimbat de către copii în orice moment. Iniţiativa şi
intenţia de participare la activităţile din cadrul acestui segment temporal le aparţine
în întregime copiilor. Astfel, timpul liber este înţeles drept perioada aflată la
discreţia copiilor, un „timp al lor” (Moss şi Petrie, 2002), în care „liber” nu se
referă doar la lipsa nevoii de a satisface necesităţi primare sau obligatorii (Rose,
2016: 58), ci implică posibilitatea şi abilitatea de a începe activităţi (un sens similar
cu cel pe care Arendt (2013) îl asociază cu ideea de libertate). Chiar dacă limitele
par evidente, cele două perspective nu se exclud, astfel că perioadele de timp liber
sunt interdependente şi uneori dificil de separat de restul bugetului temporal al
copiilor aşa cum subliniază şi Cucoş (2002).
În al treilea rând, folosesc distincţia între locurile copiilor – locuri cărora
copiilor le atribuie însemnătate specială, identitate, care favorizează o conectare
senzorială şi folosirea corpului, care păstrează memoria unor experienţe deosebite –
şi locurile pentru copii, adică locuri proiectate şi construite de adulţi pentru ceea ce
cred ei că au nevoie copiii (Rasmussen, 2004). Printre locurile pentru copii cele
mai reprezentative se numără şcoala şi, în societăţile contemporane, instituţiile
extracurriculare. Ariès (1962) vorbeşte despre „înrolarea” copiilor în şcoli ca
despre un moment al segregării dintre adulţi şi copii prin intermediul acestor
instituţii moderne care permit o supraveghere atentă şi disciplină detaliată. Ele se
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apropie de ceea ce Foucault (1991) numea „panopticon”: o arhitectură socială care,
prin disciplină – o tehnologie specifică a puterii – şi conştiinţa unei observaţii
permanente reuşeşte să creeze „corpuri docile” şi deci utile pentru industrie,
politică sau chiar război.
Şi în ultimul rând, iau în considerare argumentul lui Zeiher (2003), potrivit
căreia diferenţierea societală a copilăriei se reflectă în peisajul urban care nu
reprezintă altceva decât o segregare a locurilor pentru copii de cele pentru adulţi.
În viziunea ei, locurile pe care un copil le foloseşte sunt interconectate cu calea
individuală în viaţă şi formează împreună un întreg pe care autoarea germană îl
numeşte spaţiu temporalizat al vieţii individului (Zeiher, 2003: 69).

METODOLOGIE
Pentru această cercetare au fost selectaţi 12 copii, 7 băieţi şi 5 fete, cu
vârstele între 5 şi 12 ani, care participau la cel puţin două activităţi extraşcolare. De
asemenea, au fost intervievaţi părinţii lor şi personal din instituţiile pentru activităţi
extracurriculare (Anexa cuprinde descrieri ale unei săptămâni din viaţa a patru
dintre copiii participanţi la studiu).
O mare parte a cercetării s-a desfăşurat în cadrul unei instituţii extraşcolare
(numită AB de aici în colo), unde activam ca asistent de profesor. Metodele
folosite au fost observaţia participativă în sălile de clasă, precum şi observaţia
directă şi conversaţia nestructurată cu părinţi sau personalul instituţiei în timpul
pauzelor dintre cursuri în curte, zonele de aşteptare şi bibliotecă. Datele etnografice
astfel obţinute au fost sistematic consemnate în notele de teren. O altă parte a
cercetării s-a realizat în locuinţele unora dintre copiii incluşi în această cercetare
(şapte din cei doisprezece copii). În acest caz, metodele folosite au fost interviuri
semistructurate cu părinţi şi copii şi desenul operaţionalizat pentru copii (am oferit
spre completare pe loc două documente similare cu şase chenare în care fiecare
copil desena „ce fac în timpul liber” şi „o zi din viaţa mea”). Atât interviurile, cât şi
desenele reprezintă surse de informaţii privind rutina şi organizarea cotidiană a
timpului copiilor. În plus, interviurile cu părinţii şi copiii erau alternate în aşa fel
încât în timp ce discutam separat cu mama/tatăl, copilul putea completa documentele
amintite mai sus, pentru ca ulterior să le folosim drept suport de discuţie în
începutul interviului cu copilul. Astfel, copiii au participat reflexiv la cercetare
(Greene şi Hogan, 2005), furnizând interpretarea desenelor proprii. În plus, în cinci
cazuri întâlnirile au avut loc în spaţii din apropierea AB sau din apropierea
locuinţei copiilor. În aceste situaţii, intervievarea copiilor s-a făcut în prezenţa
părinţilor, care şi-au făcut simţită influenţa asupra discuţiei cu copiii, fie prin
intervenţii directe, fie prin simpla prezenţă relativ inhibatoare. De asemenea, pentru
a completa şi verifica informaţiile din interviuri şi desenele operaţionalizate, am
considerat util şi un jurnal cotidian ţinut de părinţi despre copii şi activităţile lor
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zilnice timp de o săptămână. În intenţia de a completa rezultatele acestui instrument,
am rugat copiii să povestească în scris sau desen sau ambele despre două zile din
săptămâna respectivă – una din timpul şcolii şi alta din weekend.
Cercetarea s-a desfăşurat cu aprobarea conducerii AB. De asemenea, instituţia
a impus metoda de contactare a părinţilor, prin invitaţie înmânată individual,
limitând totodată eşantionul la familiile ai căror copii erau în grupele cu care
lucram. Această condiţionare a redus numărul potenţialilor subiecţi la 44, dintre
care doar opt au dat curs invitaţiei de participare. Acestora li s-au adăugat încă
patru copii care participau la activităţi extracurriculare în alte instituţii.
Deşi două treimi din respondenţi aveau punct comun instituţia AB, restul
activităţilor extracurriculare se desfăşurau în alte instituţii, iar rutina generală a
diferit considerabil. Acest lucru deopotrivă a îmbogăţit diversitatea materialului
colectat, dar a făcut şi ineficientă folosirea unor tipologii. Chiar dacă există elemente
comune în discursurile şi rutinele participanţilor la studiu, puse în contextul
experienţei personale, aceste elemente de cele mai multe ori au semnificaţie
particulară pentru fiecare respondent (cel mai important exemplu fiind chiar despre
înţelegerea timpului liber, aşa cum vom vedea).
Dacă implicarea copiilor ca respondenţi într-o cercetare academică pune
probleme de etică, unii autori subliniază faptul că ar pune şi probleme de fiabilitate.
Mayall (2003: 10–12) argumentează că majoritatea îndoielilor cu privire la datele
culese cu şi de la copii sunt valabile şi în cazul adulţilor, uneori în măsură chiar
mai ridicată – de exemplu abilitatea de a face diferenţa dintre adevăr şi ficţiune,
lipsa de experienţă sau cunoştinţă în legătură cu subiectul sau faptul că părerile
copiilor sunt construite social şi că răspunsurile lor sunt de fapt ceea ce aud
frecvent de la adulţi.
Din motive etice, numele persoanelor şi al instituţiilor, precum şi detalii
privind identitatea lor au fost schimbate. De asemenea, toţi participanţii la studiu,
inclusiv minorii, au primit şi semnat formulare de consimţământ informat.

TIMPUL ŞI SPAŢIUL COPILĂRIEI DIN PERSPECTIVA COPIILOR
În cazul copiilor care participă la activităţi extracurriculare, copilăria este
petrecută cu preponderenţă într-un „triunghi instituţionalizat” (Rasmussen, 2004),
alcătuit din casa familială, şcoală şi instituţiile extraşcolare. Mai mult, într-un
spaţiu urban mare, cum este Bucureştiul, şi în contextul fragmentării spaţiului
copiilor în locuri specializate pentru anumite activităţi, ceea ce Zeiher (2003)
numeşte „insularizare”, copilăria este petrecută şi pe drumul dintre aceste instituţii
(în cazurile studiate, timpul consumat variază de la un sfert de oră până la aproape
45 de minute pe un drum, acumulându-se chiar şi 3 ore pe zi).
Departe de a fi o simplă plimbare, drumul între punctele importante ale
„triunghiului instituţionalizat” relevă o relaţie de dependenţă între părinţi şi copii.
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Relaţia devine manifestă mai ales în ce priveşte potrivirea programelor, dar şi în
legătură cu pasivitatea şi dependenţa de adult a copilului care devine un obiect
mutat între mai multe locuri. Copilul este nevoit să îşi modeleze timpul atât în
funcţie de programul instituţiilor pe care le frecventează, cât şi în funcţie de cel al
adulţilor care îl conduc acolo. Însă acest timp în maşină poate fi valorificat, după
cum subliniază o mamă, Carina (34 ani): „Lui (Iulian, 9 ani) îi place, când suntem
în maşină, să stăm de vorbă. Aia e perioada în care stăm noi de vorbă despre orice,
găseşte el subiectul.” Maşina devine un spaţiu de intimitate, nu doar de tranziţie, în
care copil şi părinte discută despre experienţa copilăriei şi interesele copilului.
Timpul şi spaţiul sunt astfel fragmentate. Părinţii sunt cei care verbalizează
frustrarea generată de această fragmentare, după cum arată exemplele următoare.
Un tată (Alexandru, 39 de ani) povesteşte: „E senzaţia că… asta ţine de oraş, e şi
faptul că e oraş mare, cu distanţe mari, cu aglomeraţia. Timpul se comprimă, e mult
mai scurt şi-atunci n-are timp să facă chiar tot ce şi-ar dori şi ce mi-aş dori eu.” O
mamă (Maria, 38 de ani), povestind despre activităţile prezente şi aspiraţii pe care
le are pentru copilul ei, exclamă emfatic: „Dacă aş putea eu să le fac pe toate acasă
la mine...aş mai avea resurse de făcut altceva!” Imaginea unui spaţiu unitar – acasă
în acest caz – sugerează şi o eficientizare a folosirii timpului, o fluiditate a acestuia.
Reflecţiile acestea rezonează cu observaţiile lui Christensen (2002), care notează
faptul că după introducerea politicilor de flexibilizare a muncii în Marea Britanie,
deşi nu petrec neapărat mai puţin timp împreună, din cauza distanţelor parcurse
zilnic, membrii familiei trăiesc o senzaţie de comprimare a timpului petrecut
împreună.
Mai au aceşti copii un timp al lor? Mai au ei un loc al lor? În ambele cazuri,
răspunsul este pozitiv. Pentru a sublinia acest lucru pornesc de la cum înţeleg
timpul liber copiii participanţi la acest studiu, iar apoi continuu cu exemplificarea
practicilor prin care un timp şi un spaţiu al lor devin posibile.
În primul rând, timpul liber este un timp pentru joacă sau distracţie. Este
timpul care se derulează ca o joacă şi poate include aşadar atât jocurile nestructurate
alese şi/sau inventate de copii, cât şi activităţile extraşcolare care implică jocul sau
jocurile structurate din cadrul instituţiilor extraşcolare. În al doilea rând, este un
timp de relaxare sau calmare în care „nu te stresezi”, cum explică Daniel (10 ani).
Această înţelegere a timpului liber pare foarte similară şi uneori chiar se suprapune
cu cea anterioară, cuprinzând atât activităţi structurate cât şi nestructurate.
Diferenţa apare însă în ceea ce priveşte ritmul, care este unul mai scăzut şi pe lângă
joacă îşi fac loc desenatul, cititul, masa împreună şi chiar somnul. În al treilea rând,
timpul liber este înţeles ca timp fără restricţii, liber faţă de autoritatea părinţilor, a
şcolii sau a instituţiilor extraşcolare. Această perspectivă subliniază capacitatea şi
dorinţa copiilor de a decide în legătură cu structura şi conţinutul programului lor. În
acest caz, activităţile sunt mai puţin predictibile, non-recurente şi mai greu de
catalogat. Potrivit Cristinei (10 ani), „eu aleg să fac ce-mi vine mie atunci. Spre
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exemplu, dacă vreau să fac brăţări, aleg să fac brăţări şi-atunci e timp liber de făcut
brăţări”. Sunt aşadar activităţi cu o doză mai mare de spontaneitate.
Este important de subliniat că, pe de-o parte, de-a lungul discuţiilor cu copiii,
mulţi dintre ei au sugerat că activităţile extraşcolare pe care le fac sunt timp liber
sau cel puţin seamănă cu modul în care îşi petrec ei timpul liber. Pe de altă parte,
doar în unul dintre desenele operaţionalizate despre ce fac în timpul liber apar şi
activităţi extracurriculare. Această disonanţă susţine noţiunea „paradoxalului timp
liber” despre care vorbeşte Rasmussen (2004), potrivit căruia timpul petrecut într-o
instituţie şcolară la un curs poate fi declarat liber, dar în esenţă nu este experimentat
în această manieră.
Fiecare copil intervievat are o structură cotidiană a timpului diferită. În plus,
şcolile la care sunt înscrişi au programe care diferă considerabil – de la 4–5 ore în
şcoala publică, la 9 sau chiar 11 ore în şcoala privată. În acest context este destul de
dificil şi reducţionist să creez o medie pe zi aplicată tuturor copiilor participanţi. Cu
toate acestea, am putut observa că există un oarecare echilibru în structura temporală
a săptămânii şi o tendinţă clară de concentrare a timpului liber către week-end,
recuperând din zilele mai aglomerate din săptămână. Dacă luăm în considerare
timpul liber aşa cum e văzut de unii copii (incluzând şi activităţi extracurriculare),
putem vorbi de 30–40 de ore pe săptămână. Pe de altă parte, timpul liber nestructurat
vine în doze mai mici 5–7 ore pe săptămână.
În ciuda programului încărcat, copiii participanţi la acest îşi „fac” timp liber,
singuri sau cu ajutorul părinţilor, după cum arată exemplele următoare.
Alin: „Cât timp liber credeţi că are [copilul dv.]?
Paul (tată, 41): „Depinde cum îl definim. Dacă definim timpul liber ca fiind
nestructurat din exterior… atunci nu foarte mult, nu foarte mult. În timpul
săptămânii are… fură nişte minute de colo-colo. 5, 10, 15 minute între
diverse alte activităţi – când vine de la şcoală şi apoi pleacă la alte activităţi,
sau până vine la masă, ştii…
Această imagine a timpului liber „furat” sugerează faptul că, fiind nestructurat,
timpul liber al copiilor nu intră în program, în rutină, fiind nevoie aproape în întregime
de iniţiativa copilului de „a trage de timp” pentru a profita de lipsa de continuitate a
timpului structurat şi programat.
Părinţii se implică în organizarea timpului pe care copiii lor îl pot petrece în
compania prietenilor de la şcoală sau instituţiile extraşcolare.
Alin: „Are prieteni în jurul blocului cu care se poate juca?”
Paul (tată, 41): „Nu, aici nu. Încercăm, facem un efort să aducem oameni, dar
e un efort logistic, adică nu-i aşa simplu, deschidem uşa, vine X. E un efort
logistic de tipul date, întâlnire: mama lui Ionuţ aranjează cu mama lui
cutăriţă, să vină cutăriţă sau să meargă Ionuţ la..., în ziua x, la ora y, de la
atâta până la atâta. Adică… heavy logistics”.
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Distanţele dintre prieteni, aşadar, fac necesară organizarea întâlnirilor şi
sincronizarea programele familiilor, ceea ce nu numai că implică un efort sporit din
partea părinţilor, dar mai ales redefineşte timp liber al copiilor care se întâlnesc:
Alin: „E vreo perioadă de timp care trece foarte repede?”
Cristina (10 ani): „Da, de obicei când sunt cu colegii, când vin aşa pe la mine
şi, spre exemplu, vin vinerea, de la AB ies la 5,30 şi atunci ajung pe la 6
acasă, iar pe ei îi lasă… au un termen că trebuie să meargă şi ei la casele lor
până la urmă şi e un termen, iar timpul… atunci când ştii că ai o limită, un
deadline, atunci ţi se pare că trebuie să faci totul repede: «hai repede că mai
avem puţin timp să ne jucăm pentru că trebuie să te duci acasă»”.
Aşadar, dincolo de cantitatea şi calitatea timpului liber al copiilor, dimensiunea
relaţională a acestuia este un factor important în ceea ce priveşte experienţa
copilăriei. Potenţialul timpului liber este deseori fructificat în funcţie de potrivirea
programelor dintre prieteni, programe care sunt la rândul lor legate de geografia
prieteniei şi influenţate de instituţiile şcolare sau de programul părinţilor. Această
sincronizare impune un grad mai mare de planificare şi organizare de către adulţi,
aşa încât timpul liber al copiilor se rezumă mai degrabă la joacă sau ceea ce este
perceput ca atare de către copii şi mai puţin la ideea de lipsă a constrângerilor şi a
structurării exterioare.
Fără a intra în domeniul psihologiei educaţionale sau a dezvoltării, este
important de notat aici remarca unui psihoterapeut pentru copii ce activează în
Bucureşti de aproximativ 10 ani. Vorbind despre importanţa timpului liber
structurat şi nestructurat în copilărie, ea susţine că timpul liber nestructurat este „o
perioadă de incubare a informaţiilor acumulate în cealaltă parte a zilei ceea ce
ajută la stimularea autonomiei intelectuale şi a imaginaţiei”. În mod similar se
poate discuta şi despre timpul liber structurat dacă este perceput într-un mod
pozitiv, distractiv de către copii, în acest caz, activităţile extracurriculare. De
asemenea, Peter Gray (2013) consideră că timpul şi jocul liber oferă copiilor ocazia
de a se descoperi pe sine şi interesele proprii, de a lua decizii independente, de a
crea şi respecta reguli. Prin jocul liber, spune Gray (2013: 443–459), copiii învaţă
să-şi controleze emoţiile şi să relaţioneze cu ceilalţi de la egal la egal. Astfel,
timpul liber şi jocul liber pot fi înţelese drept un teren de pretestare pentru viaţă,
oferind experienţe cruciale fără de care, susţine autorul, un copil nu se poate
maturiza într-un adult încrezător şi competent.
Într-o manieră asemănătoare, copiii implicaţi în acest studiu îşi construiesc
un spaţiu al lor, fie singuri, fie cu ajutorul părinţilor, utilizând şi improvizând în
spaţiul existent. Jocul şi joaca în grup – o parte importantă din ceea ce aceşti copii
consideră timp liber – se mută mai degrabă în casă sau în incinta şcolilor şi a
instituţiilor extraşcolare, care, din acest punct de vedere, au avantajul că reuşesc să
sincronizeze programele celor mai mulţi dintre copiii care le trec pragul. Ilustrativ
este fragmentul de conversaţie următor:
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Alin: „Vă jucaţi la şcoală?”
Iulian (10 ani): „Da, multe jocuri. În fiecare zi ne jucăm altceva. La început
ne jucam foarte mult leapşa, apoi sticluţa cu otravă. Şi acum, de câteva zile,
am inventat noi un nou joc, chiar luni, şi l-am numit «corco-gloanţe». Avem
noi, în curtea şcolii, un copac cu corcoduşe care face multe corcoduşe şi am
făcut noi nişte reguli. Noi le culegem şi după aceea ne batem cu ele că sunt
verzi şi tari şi pişcă, nu dor foarte tare. Asta până când am aflat că n-avem
voie să ne urcăm pe gard să le culegem, şi evident, noi tot ne căţărăm”.
Iulian surprinde în relatarea sa despre timpul liber din pauzele de la şcoală nu
doar diversitatea jocurilor, ci mai ales importanţa locului, existenţa unor elemente
precum copacul sau gardul care pot fi încărcate cu semnificaţie prin prisma
interacţiunilor dintre copii. Copacul este sursa de muniţie, gardul este acel loc interzis
unde autoritatea este „evident” depăşită. De asemenea, copiii au creat reguli, făcând
din bătaia cu corcoduşe un mediu de interacţiune diferit, sustras într-o oarecare măsură
cotidianului şi condus autonom.
Această experienţă este discutată şi de Cristina care vorbeşte despre modul în
care îşi petrece timpul cu prietenii de la after-school:
Cristina (10 ani): „Ne gândim la un joc, combinăm altele care ne plac şi
creăm unul mai bun”.
Alin: „Dă-mi un exemplu, sunt curios”.
Cristina: „Ne jucăm, de exemplu, «sticluţa cu otravă» care trebuie să
alergăm, un fel de prinselea şi noi l-am adaptat. Înainte unul singur trebuia să
îi prindă pe ceilalţi, îi îngheaţă şi dacă îi atingem putem să îi salvăm. Acum,
în fine, am adăugat noi mai multe spaţii unde eşti apărat, pe ceilalţi nu mai
poţi să îi salvezi decât dacă ei o să alerge, să facă aşa un grup, iar doar dacă
suntem mai mulţi şi ne prindem de mână şi facem ca un cerc, atunci nu poate
lua pe nimeni. Ideea asta ne-a venit pentru că era o perioadă în care jucam
jocul în care trebuie să ne ţinem de mână şi... se numeşte „ţară, ţară, vrem
ostaşi!”.
Cristina evidenţiază legătura jocului şi derularea timpului liber cu definirea
spaţiului. After-school-ul la care merge Cristina nu impune o regulă în ce priveşte
folosirea telefoanelor mobile sau tabletelor, însă oferă, ca şi şcoala lui Iulian, un
spaţiu ce poate fi transformat în loc al copiilor (Matthews, 2003), poate fi încărcat
cu diverse semnificaţii pentru jocuri sau alte tipuri de activităţi – am adăugat noi
mai multe spaţii unde eşti apărat. Iese astfel la suprafaţă şi rolul copiilor de agenţi
în propria socializare – îi vine o idee unuia şi ceilalţi o dezvoltă şi aşa creăm un joc –
copiii nu doar că sunt capabili şi ştiu să se joace împreună fără smartphone-uri sau
tablete, dar şi interpretează, combină, creează, nu sunt doar recipienţi pasivi ai
culturii adulţilor (Corsaro, 2001).
În cazul de faţă, „pe afară”, „pe stradă” sau „în spatele blocului” nu se conturează
ca locuri comun pentru colegi/prieteni, acel loc liminal unde se întâmplă copilăria
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şi trecerea spre maturizare (Matthews, 2003). Geografia prieteniei se construieşte
mai degrabă în jurul şcolilor şi instituţiilor extraşcolare şi mai puţin pe criteriul
proximităţii faţă de casă, fapt observabil atât din desenele şi interviurile copiilor,
dar şi din explicaţiile părinţilor. Parcul apare frecvent ca un loc al copiilor, însă
reprezintă mai degrabă o extindere fie a casei, fie a şcolii, în funcţie de proximitate.
De asemenea, într-un singur caz, biserica este una din instituţiile importante unde
copilul îşi petrece o parte din timp, mai ales cel din week-end, şi pentru care se
pregăteşte în timpul săptămânii.
Astfel, pentru copiii din acest studiu, casa, şcoala şi instituţiile extraşcolare se
profilează drept coordonatele principale între care se petrece copilăria lor. Chiar
dacă ei îşi creează un timp şi spaţiu al lor, la o privire mai atentă peste desenele
copiilor, dar mai ales peste jurnale, acest triunghi instituţionalizat nu pare a fi însă
echilateral în cazul grupului analizat. Latura pe care se află şcoala şi instituţiile
extraşcolare devine din ce în ce mai proeminentă. Se conturează o tendinţă de a
investi şcoala şi instituţiile extraşcolare cu tot mai mult din timpul şi spaţiul
copiilor, acestea definind din ce în ce mai multe aspecte ale experienţei copilăriei,
de la programul zilnic şi implicit timpul liber până la spaţiul, jocul, masa, geografia
prieteniei, supravegherea şi, în unele cazuri, şi drumul.
Formează şcoala şi instituţiile extraşcolare o reţea instituţională totală, care
poate oferi copiilor o lume în întregul ei? Întrebarea poate fi pusă şi din altă
perspectivă, aşa cum sugerează următorul extras dintr-un interviu cu Florina
(mamă, 38 ani): „Nu învaţă de la părinţi, asta e evident. Şi eu şi Cătălin vorbim
bine limbi străine, dar o vorbă n-a-nvăţat vreuna de la noi... asta e. În schimb învaţă
de la profesori, aşa că eu prefer să fiu mai degrabă cea care o duce nu ştiu unde...
inclusiv sâmbătă dimineaţa.” Reformulând, deci, întrebarea, ce rol îşi mai rezervă
familia în experienţa educaţiei şi creşterii copilului? Plecând de la modul în care
instituţiile extraşcolare se prezintă, secţiunea următoare se centrează asupra
reflecţiilor părinţilor asupra experienţei copilăriei.

TIMPUL ŞI SPAŢIUL COPILĂRIEI DIN PERSPECTIVA PĂRINŢILOR
ŞI EDUCATORILOR

Ce oferă de fapt aceste instituţii extraşcolare şi cui, mai exact, se adresează –
părinţilor? copiilor? pentru ce plătesc părinţii şi ce consumă copiii lor în materie de
activităţi extracurriculare? Voi încerca să răspund la aceste întrebări în următoarele
pagini aprofundând în primă fază în direcţia instituţiei AB, dar punând-o în balanţă
cu alte instituţii similare menţionate de copiii implicaţi în proiect sau de părinţii lor.
Curtea instituţiei AB are acces direct din bulevard printr-o poartă metalică
destinată în general maşinilor şi două uşi pentru persoane – una de ieşire, una de
intrare. Poarta metalică este de cele mai multe ori închisă cu un lacăt, doar la orele
13, 14.30 şi 17.30 fiind deschisă timp de 10 minute şi pentru uzul persoanelor,
fluxul acestora fiind mai ridicat datorită programului cursurilor. Instituţia este
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prevăzută la exterior cu un sistem video de supraveghere. Intrarea în instituţie este
păzită permanent de către doi gardieni. De asemenea, spaţiul deschis al curţii şi
cele trei corpuri ale instituţiei sunt supravegheate de către un alt gardian, care
adeseori atenţionează copiii să nu alerge sau să nu se urce pe balustrada scărilor de
la bibliotecă. Acest gardian este prezent uneori în apropierea intrărilor în sălile de
clasă, observând copiii aşa încât să nu folosească liftul singuri, să nu se lovească
sau să împiedice trecerea personalului sau a altor elevi pe hol.
Politica instituţiei privind protecţia copilului impune ca după sfârşitul lecţiei
părintele sau un adult împuternicit de părinte să vină să ia elevul de la uşa sălii de
curs, prezentând asistentului sau profesorului un card verde eliberat de instituţie
conţinând numele elevului. Dacă pentru unii elevi nu se prezintă niciun adult la
sfârşitul orei, copiii în cauză sunt însoţiţi de către asistentul de profesor la
bibliotecă, unde sunt lăsaţi în grija unor supraveghetoare până la sosirea adulţilor,
care, în acelaşi mod, trebuie să prezinte cardul verde. Există şi elevi care pot pleca
neînsoţiţi la sfârşitul orelor, însă pentru asta părinţii trebuie să ceară în mod formal
din partea instituţiei un card roşu pe care elevul să îl prezinte profesorului şi
asistentului la fiecare sfârşit de oră şi gardianului de la ieşire înainte de a părăsi
incinta.
În cadrul claselor unde am avut acordul instituţiei de a face observaţie, dintr-un
număr total de 44 de copii cu o medie de vârstă în jur de 9 ani, 12 copii au card
roşu. Jumătate dintre aceştia merg acasă singuri. Doi din ceilalţi 6 merg singuri
către bibliotecă, unde îşi aşteaptă părinţii. Pe ceilalţi patru îi văd aşteptând venirea
părinţilor în faţa porţii în afara incintei, deoarece zona prevede un număr foarte mic
de locuri de parcare, drept urmare, e nevoie ca elevii să fie gata de urcare în maşina
părinţilor când aceasta staţionează pentru câteva secunde pe carosabil. Cardul roşu,
aşadar, pentru unii din puţinii părinţi care îl folosesc, e o metodă de a evita o
amendă sau cauzarea unui blocaj rutier şi nu reprezintă o dovadă de încredere în
siguranţa copilului neînsoţit.
Dacă această imagine de siguranţă şi organizare emană mai degrabă indirect
din interiorul instituţiei, este important să observăm şi ce aduc în prim-plan cei de
la AB şi alte instituţii similare prin intermediul publicităţii. Simţul competiţiei şi
dezvoltarea unor aptitudini aşa încât copilul să aibă un atu în această competiţie
sunt două elemente centrale vizibile în motouri de tipul „give your child a head
start!” (Centru pentru limba engleză).
Profesionalismul, calitatea cursurilor, prestigiul sunt elemente comune pe
care majoritatea instituţiilor epatează: „antrenori cu o foarte mare experienţă în
formarea viitorilor campioni” (cursuri de baschet) sau profesori „care dispun de o
pregătire bazată pe metode moderne şi au o vastă experienţă” (centru pentru limba
germană). Desigur, prestigiul funcţionează în strânsă legătură cu certificările, după
cum arată şi extrasul dintr-un interviu cu Vivi (mamă, 40 ani):
„Am avut momente anul trecut când zicea că face destulă engleză la şcoală,
de ce trebuie să mai meargă şi la AB? Şi i-am explicat şi ei care e diferenţa şi
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în afară de asta, certificările pe care le obţine de acolo cred că o să o ajute în
viitor”. Viitorii clienţi ai universităţilor trebuie să fie aşadar pregătiţi, dar să
fie şi recomandaţi, în felul acesta, de o instituţie recunoscută, cu standarde
ridicate şi verificabile, acestea fiind de fapt oportunităţile pe care promit că le
oferă: „open up a world of opportunities” (Centru pentru limba engleză).
De asemenea, flexibilitatea şi personalizarea sunt două prezenţe recurente în
oferta instituţiilor extraşcolare. „Cursuri intensive şi de week-end, cursuri speciale,
cursuri de dimineaţă, prânz şi seară, cursuri pentru firme şi cursuri individualizate”
(Centru pentru limba spaniolă). Pe de altă parte, evidenţiind limitele personalizării
şi alegerii, alte instituţii îşi promovează abilitatea de a transforma această lipsă de
libertate într-o experienţă plăcută: „pentru că este o şcoală în care copiii, deşi nu
fac ce vor, le place ce fac!” (şcoală privată). În plus, cursurile acestor instituţii
extraşcolare sunt prezentate ca locuri unde copii pot să îşi facă prieteni noi.
În cazul cursurilor cu profil sportiv, nu lipseşte clişeul dualităţii minte-corp
care prin sport „se dezvoltă armonios”, copilul dobândind disciplină dar şi spirit de
echipă, depinzând de tipul de sport. Competenţele dobândite, la fel ca în cazul
celorlalte cursuri, sunt comercializate ca esenţiale pentru provocările viitorului şi
de aceea pregătirea trebuie să înceapă de la vârste fragede.
Mesajele şi ofertele instituţiilor extracurriculare sunt orientate clar către
părinţi şi punctele nevralgice asociate de ei cu ideea de copilărie, aşa cum vom
vedea în continuare. În primul rând, accentul pus pe protecţie şi siguranţă
rezonează cu imaginea părinţilor despre mediul urban exterior casei, şcolii sau
instituţiilor extraşcolare. Rugând părinţii să compare experienţa copilăriei lor cu
ceea ce observă că trăiesc acum copiii lor, de multe ori discuţia a condus sau chiar
a început cu subiectul siguranţei oraşului. Maria (mamă, 38 ani) explică:
„Eu în clasa a 3-a, mă duceam singură la şcoală. Acum nu se pune problema,
pentru că distanţele sunt altele şi eu o duc pe Elena (9 ani) la şcoala asta care
e oarecum departe, deşi fac doar un sfert de oră cu maşina, dar... în clasa întâi
când a fost aici la N.I., practic în capătul străzii noastre, după care trebuie să
traverseze o trecere de pietoni… am stat foarte mult timp şi m-am gândit
dacă aş lăsa-o singură şi când. […] De exemplu, am trimis-o în tabără şi n-am
nicio problemă să meargă în tabără într-un cadru organizat unde ştiu că... sunt
safe, ştii, am încredere în ea”.
Aşadar, nu doar drumul este o problemă, ci spaţiul exterior care nu poate fi
supravegheat sau organizat în aşa fel încât să ofere certitudinea siguranţei.
Pe aceeaşi notă, Ioana, mamă a unei fete de 8 ani, îmi explică despre locul în
care se desfăşoară o parte din copilăria Dariei, comparând cu amintirea propriei
copilării petrecută în aceeaşi zonă:
„Sunt diferenţe uriaşe şi asta e în primul rând pentru că noi nu mai putem să-i
lăsăm liberi să se joace. Trebuie tot timpul să fie sub supraveghere, nu
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putem... Eu am copilărit în cartierul ăsta, pe stradă [râde] şi părinţii ne lăsau
să ne jucăm acolo, nu era niciun pericol. Noi îi ducem noi după program, în
parc, unde să se joace şi asta e... Ne întâlnim mai mulţi copii în casă şi se
joacă cu părinţii de faţă […] pentru că sunt tot felul de pericole pe stradă, nu
găseşti loc de joacă”.
Aşa cum subliniază Rogers (2003: 9), apariţia copiilor în familie face ca
oraşul să-şi schimbe imaginea în ochii proaspeţilor părinţi: „Un mediu urban
perceput anterior ca divers şi stimulant începe să pară nesigur. Şcolile şi serviciile
de sănătate devin mult mai importante”. Astfel, temerile asociate oraşului
influenţează modul în care decurge ziua unui copil. Faptul că părinţii încearcă să-şi
însoţească permanent copiii implică nevoia de a sincroniza programe temporale
diferite şi înţelegeri diferite ale timpului. Pot interveni limitări în ambele părţi – fie
adulţii renunţă la o parte din timpul de lucru sau chiar la tot, fie reduc timpul
nestructurat al copiilor în încercarea de a-i păstra în proximitate, sau într-un mediu
organizat în care riscurile sunt percepute ca fiind scăzute. Acesta este şi unul din
motivele pentru care instituţiile extraşcolare par o soluţie potrivită pentru
substituirea supravegherii permanente de către adulţi. Aşa cum am văzut în cazul
AB, siguranţa şi protecţia copiilor sunt administrate sistematic şi riguros, încercând
să răspundă cu o certitudine acestei nevoi manifeste a părinţilor.
Activităţile extracurriculare, chiar dacă au aparenţa ludică şi îi atrag pe copii,
sunt de fapt văzute de părinţi ca fiind metodice, sistematice şi măsurabile, cu o ţintă
evidentă pentru părinte şi un rezultat materializat prin certificare. Caracteristicile
acestea sunt ilustrate în următorul extras dintr-un interviu cu Camelia (mamă,
35 ani): „Andreea în clasa a patra citeşte Harry Potter în original, deci e absolut
independentă în momentul ăsta, dar este aşa pentru că face engleză de 6 ani. Nu e
ca şi cum este o extraordinară surpriză. Profesoara ne spusese că o să ajungă acolo”.
Ceea ce adaugă Camelia este consistenţa şi angajamentul copilului care depune un
efort constant şi eficient pentru că învaţă într-un cadru organizat. Cu toate acestea,
activităţile extracurriculare nu sunt percepute drept calea spre performanţă – fie ele
legate de limbi străine ori sport, ci mai degrabă sunt considerate generatoare de
„competenţe ajutătoare” sau „un adjuvant la ceea ce şcoala nu reuşeşte să le ofere”.
Pentru unii părinţi, aşadar, aceste activităţi extraşcolare apar ca o modalitate de
completare şi personalizare a şcolii.
În plus, activităţile extraşcolare sunt apreciate pentru contribuţia pe care o
aduc la „un fel de a descoperi lumea, de a descoperi opţiunile în viaţă” (Ianis, tată,
36 ani). Teoretic ele fac posibile „o trecere prin toate şi aşa profund” (Paula, mamă,
38 ani). Copilăria e, de altfel, descrisă de mulţi părinţi ca o perioadă a descoperirii,
„când afli cine eşti” (Diana, mamă, 38 ani). Descoperirea nu o face doar copilul, ci
şi adultul în privinţa copilului. Comunicarea dintre părinţi şi copii este indirectă
aici, se face prin intermediul experimentării de ambele părţi. Oferta generoasă face
posibilă „testarea talentelor ascunse” pentru ca, odată descoperite, să fie dezvoltate
într-un cadru organizat.
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Aceste activităţi sunt şi o modalitate de a îndepărta copilul de ecrane (ecranele
calculatorului, televizorului sau telefonului). Părerea multor dintre părinţi este că
„aceşti copii sunt prizonierii ecranelor” (Paula, 38 ani) şi că au pierdut din abilitatea
de a interacţiona în spaţiul real (opus celui virtual). Teama de acest „autism social”,
cum îl numeşte una din mame (Maria, 38 ani), devine astfel un motiv foarte
întemeiat pentru înscrierea copilului la diverse activităţi extracurriculare. O altă
mamă (Ileana, 35 ani) subliniază că:
„Timpul lor liber înseamnă screen time, într-o proporţie aproape covârşitoare,
şi asta pentru că nu mai există copii în jurul blocului cu care să se joace.
Chiar şi când se mai întâlnesc unii cu alţii la aniversări sau în parc, copiii de
azi nu mai ştiu să se joace! Vorbesc doar de telefoane, jocuri pe calculator
etc. Am ajuns să prefer orele de sport/pian/limbi străine tocmai pentru că îi
ţin departe de tablete şi alte minunăţii”.
În strânsă legătură cu această teamă de abuzul de tehnologie vine şi motivul
„socializării”, adică imaginea instituţiilor extraşcolare ca spaţii ale sociabilităţii
unde copiii îşi pot face prieteni şi pot învăţa să interacţioneze cu ceilalţi. Pe de-o
parte datorită perspectivei asupra timpului petrecut în aceste instituţii şi asupra
activităţilor întreprinse, copiii într-adevăr creează constant spaţii de sociabilitate în
cadrul acestor instituţii. Pe de altă parte însă, consider că acest răspuns din partea
părinţilor este unul mai degrabă dezirabil social şi justificant post-factum, pentru
că, aşa cum am văzut mai sus, copiii pot crea astfel de spaţii de sociabilitate la fel
de bine şi în jurul casei sau blocului.
„În spatele blocului” este însă în conflict cu percepţia de nesiguranţă proiectată
de părinţi asupra oraşului. Potenţialul de pericol pe care mediul urban actual al
Bucureştiului îl prezintă părinţilor îl depăşeşte pe cel al potenţialului de „spaţiu
liminal, al trecerii prin copilărie şi spre maturizare” (Matthews, 2003). Altfel spus,
teama de oraş este unul din motivele susţinute puternic de părinţi în sprijinul
soluţiei de a purta copilul între instituţii extraşcolare care, în imaginea creată, par
să se extragă acestui pericol urban, izolând implicit şi copiii care le trec pragul.
Strâns legată de „socializarea” descrisă mai sus, incluziunea e o dorinţă atât
pentru prezent cât şi pentru viitor. O ilustrare a acestei idei apare în fragmentul de
discuţie următor:
Alin: „La ce credeţi că îi folosesc aceste activităţi dacă le luaţi ca pe un
întreg?”
Vivi (mamă, 40 ani): „Eu cred că o să aibă mai multă încredere în ea pentru
că atunci când va fi într-un context de viaţă o să aibă şi ea opţiunile ei. Adică
o să poată să participe spre exemplu la o excursie în care lumea face sport că
şi ea face şi ştie ce înseamnă asta şi îi place. Sau o să poată să vorbească
despre ceva la un moment dat pentru că... ştii... o să se simtă cumva inclusă şi
nu exclusă şi o să fie în pas cu lumea în care trăieşte”.
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Activităţile extracurriculare sunt văzute aşadar ca generând abilităţi şi aptitudini
care se erijează în standardul necesar şi astfel sunt dezirabile atât de către copii, cât
şi de către adulţi.
Nu doar părinţii sunt cei care doresc participarea copiilor lor la activităţi
extracurriculare. În multe dintre discuţiile cu copiii am observat că presiunea
pentru înscrierea la o activitate sau alta vine din partea copiilor. Cercurile de
prieteni şi colegi, interacţiunea şi presiunile dintre ei sunt la ordinea zilei dovedind
încă o dată unul din argumentele recurente ale acestui text – copiii sunt agenţi în
propria socializare şi contribuie prin asta la evoluţia lumii în care trăiesc alături de
adulţi. Aşa cum subliniază Camelia (mamă, 35 ani): „Ce fac copiii mei nu sunt
neapărat lucrurile pe care mi le-aş fi dorit eu [...] dar sunt cu siguranţă inspirate de
modelele altor copii – prietenul meu ştie să..., deci trebuie şi eu să...”. Presiunea
socială dintre copii s-a răsfrânt asupra adultului care a ales să plătească pentru
consumul copilului, chiar dacă nu e neapărat ceea ce plănuise. Astfel, oferta
instituţiilor extraşcolare chiar dacă nu e adresată direct copiilor, ajunge în cele din
urmă la ei în mod viral, prin intermediul altor copii care încearcă şi vorbesc despre
ce încearcă, punând astfel presiune pe cei din jur, fenomen descris şi de alţi autori
(Linn, 2004; Cross, 2009).

COPILĂRIA INSTITUŢIONALIZATĂ ŞI PIAŢA MUNCII
Aşadar, cine utilizează de fapt aceste instituţii – părinţii sau copiii? Sala de
aşteptare de la AB este de obicei populată cu bunici. Rareori observ părinţi care să
aştepte o oră sau o oră jumătate ca lecţia să se termine şi să-şi poată lua copilul.
Sunt într-adevăr câţiva părinţi care vin să lase copilul la curs sau să-l ia la final, dar
numărul lor este redus şi mulţi arată grăbiţi. Unul din profesorii de la AB remarca
într-o discuţie informală că părinţii plătesc de fapt pentru „cel mai bun serviciu de
baby-sitting din Bucureşti”. Această impresie mi-a fost confirmată şi în discuţiile
cu părinţi. Fragmentele de interviuri următoare ilustrează această idee:
Alin: „Vreţi să vă angajaţi?”
Carina (mamă, 34 ani): „Nu, nu să mă angajez, dar sper să pot deschide o
mică afacere, ceva online în curând. Dacă ne mutăm de la anul în Bucureşti
cum ne-am propus, o să meargă la o şcoală particulară cu program prelungit
până pe la 4 şi atunci am şi eu câteva ore la dispoziţie până mă duc să-i iau”.
Carina leagă într-un mod explicit posibilitatea ei de a lucra de înscrierea
copilului într-o instituţie cu program prelungit. La fel, Alexandru (tată, 39 ani)
leagă explicit activitatea extraşcolară de programul de lucru, atât al său cât şi al
soţiei sale: „neavând cine să o ia de la şcoală la ora 12, şi noi fiind singuri, soţia
lucrând, eu lucrând, ea neavând bunici, neavând pe nimeni, merge la afterschool.”
În acest caz sincronizarea programelor se face prin intermediul unei instituţii
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şcolare, care structurează timpul şi spaţiul copilului pentru a răspunde nevoilor
părinţilor în legătură cu piaţa muncii.
Qvortrup şi Kjørholt (2012: 1–19; 243–275) leagă creşterea fenomenului de
instituţionalizare a copilăriei de schimbările de pe piaţa muncii aduse de neoliberalism, în primul rând cerinţele angajatorilor de a avea angajaţi dispuşi (a se citi
şi nevoiţi) să investească mare parte a timpului lor în muncă. În acest context,
autorii nordici argumentează că aceste instituţii suplimentare faţă de şcoală nu sunt
de fapt create în primul rând pentru folosul copiilor, ci mai degrabă pentru
eliberarea forţei de muncă, neexcluzând totuşi utilitatea sau plăcerea timpului
petrecut de copii în aceste instituţii.
Şi părinţii incluşi în acest studiu folosesc instituţiile extraşcolare sau şcolile
cu program prelungit pentru a putea sincroniza programul serviciului cu cel al
copilului. Dincolo de beneficiile remarcate de unii părinţi şi de calitatea timpului
petrecut în instituţiile respective aşa cum au perceput-o copiii, structura timpului în
general şi implicit cea a timpului liber al copiilor este astfel afectată de evoluţia
pieţei muncii şi eforturile de adaptare pe care le fac părinţii.

CONCLUZIE
Dintr-o perspectivă emică, a fi copil înseamnă o aventură, să te bucuri, să faci
ce vrei, să ai timp liber, să te distrezi, să nu ai griji, să nu munceşti, să mergi la
şcoală, să te joci şi să înveţi. Cu alte cuvinte, un program care la prima vedere ar
părea mai degrabă monoton lasă loc unei experienţe pozitive pentru copii.
Optimismul şi bucuria lor vin din detalii, din spaţiile neindexate ale rutinei, în
perioadele mici de timp dintre programe fixe.
Dintr-o perspectivă exterioară, o zi obişnuită din viaţa acestor copii include
mersul la şcoală, joaca cu prietenii/colegii, în parc sau acasă, pe calculator/tabletă,
activităţi extracurriculare şi drumurile aferente lor şi, nu în ultimul rând, timp cu
părinţii (o parte considerabilă petrecută în maşină). O mare parte din timpul copiilor se
petrece între casă, şcoală şi instituţii extraşcolare. Însă şcoala şi instituţiile extraşcolare
sunt învestite cu din ce în ce mai mult din timpul copiilor, structurându-le programul,
spaţiul şi timpul, jocul, masa, geografia prieteniei, nivelul de supraveghere sau
drumul. Astfel, se profilează o reţea instituţională expansivă din care familia pare
să se retragă treptat.
Oferta instituţiilor extraşcolare de cele mai multe ori pune accent pe câteva
puncte nevralgice ale părinţilor, cel mai importat reieşind a fi siguranţa „cadrului
organizat”. Pe lângă acest aspect aproape omniprezent, cele mai frecvente trăsături
promise sau etalate de aceste instituţii sunt legate de dezvoltarea simţului competiţiei
copiilor şi obţinerea de atuuri în această competiţie, noi prieteni şi dezvoltarea
inteligenţei emoţionale, profesionalism şi certificări, recunoaştere, flexibilitate şi
posibilitatea de personalizare. Desigur, publicitatea despre servicii este adresată
părinţilor, însă deseori presiunea vine din partea copiilor care vor să facă un anume

17

O ABORDARE ETNOGRAFICĂ A EXPERIENȚEI COPILĂRIEI ÎN BUCUREŞTI

435

curs fie din mimetism social, fie pentru a se întâlni cu prietenii deja existenţi. Cert
este că din acest motiv, copiii sunt deseori în fruntea ierarhiei pe care aspectul
relaţional al timpului o reflectă, fiindcă programul diferiţilor membrii ai familiei
trebuie să ia în considerare şi cursurile alese de copii.
Dacă elementul de bază al prezentării ofertei instituţiilor extraşcolare e
siguranţa, el poate fi regăsit foarte frecvent şi în discursul părinţilor privind aceste
practici de creştere şi educare. Organizarea implică siguranţă, un „cadru organizat”,
metodic, sistematic, previzibil, cu un outcome măsurabil şi substanţial, consistent.
La polul opus este oraşul neprietenos, periculos, fără locuri de joacă, fără copii
(sic!), cu multe maşini şi câini. În aceeaşi dimensiune a „periculosului” intră şi casa
cu tableta, telefonul sau calculatorul care sunt văzute a provoca dependenţă şi, mai
mult decât atât, un „autism social”. Această combinaţie le oferă părinţilor o justificare
solidă pentru insularizarea copiilor.
Cu toate acestea, copilăria, susţin părinţii, ar trebui să fie despre descoperire – a
lumii, a sinelui, a celorlalţi –, iar activităţile extraşcolare par soluţia în acest sens,
pentru „a-i scoate pe copii din casă”, de lângă calculator şi a-i aduce lângă alţi
copii, dar în siguranţă, protejaţi de mediul urban neprietenos. De asemenea, timpul
petrecut la cursuri, cluburi, activităţi extraşcolare nu e văzut doar ca o formă de
descoperire şi sociabilitate, ci şi ca un factor de integrare, de incluziune care îi ajută
pe copii să poată şi „să ştie să fie cu ceilalţi”.
Copilăria se conturează, aşadar, ca o perioadă de formare şi descoperire
controlată, într-un cadru organizat într-o manieră profesională şi cu un rezultat
previzibil, măsurabil. Pentru părinţi, copilăria în Bucureşti înseamnă şi descoperirea
căilor de a evita oraşul neprietenos, excluziunea sau abuzul de tehnologie. Unde
este, în cazul acestor copii, timpul liber? E „furat” de către copii, nu e în program
(pentru că nu e programat, e liber), e în mici frânturi dintre secvenţe mari, fixe,
programate. Timpul liber nestructurat, deşi valorificat pozitiv de copii în orice
cantitate, pentru părinţi e nesigur, dezorganizat, necontrolabil, fără un rezultat
precis şi cu puţine şanse de sincronizare cu programul lor, de adult.
De fapt, unul dintre atuurile instituţiilor extraşcolare este exact această
abilitate de sincronizare a programelor persoanelor care le trec pragul – şi aici
intervine şi legătura lor cu piaţa muncii. În primul rând, sincronizează programele
colegilor – prieteni de altfel; programul face ca prieteniile să se lege şi desfăşoare
la şcoală, în instituţii extraşcolare şi mai puţin în faţa blocului sau în vecinătate. În
al doilea rând, îi ajută pe părinţi să-şi sincronizeze programul de la serviciu cu cel
al copilului, aşa încât acesta din urmă să nu rămână singur. În al treilea rând, spre
deosebire de timpul liber al copiilor sau de întâlnirile lor cu prietenii care necesită
organizare şi supraveghere parentală, timpul petrecut la activităţi extraşcolare este
regulat şi, odată încadrat în programul general, nu mai necesită organizare. Cu alte
cuvinte, nu doar copiii folosesc instituţiile extraşcolare, ci şi părinţii, pentru a putea
răspunde necesarului impus de piaţa muncii.
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Anexă
Această anexa include descrieri ale unei săptămâni din viaţa a patru copii care au participat la
acest studiu. Aceste descrieri se bazează pe analiza jurnalelor săptămânale, a desenelor operaţionalizate
şi a interviurilor cu copiii. Scopul acestei anexe este de a ilustra cotidianul unor copii din Bucureşti, şi
nu de a propune o tipologie (datele etnografice culese nu permit crearea de tipologii, iar demersul de
cercetare nu a fost de la început structurat dintr-o astfel de perspectivă). Numele copiilor au fost
înlocuite cu pseudonime.
Iulian are 9 ani şi locuieşte într-o comună din judeţul Ilfov, la aproximativ 20 km de
Bucureşti, însă învaţă în clasa a treia la o şcoală dintr-un cartier din sud-estul Bucureştiului, la
aproape 12 km de casă. O zi tipică din viaţa sa începe cu micul dejun în jurul orei 7.00 şi continuă cu
un drum spre şcoală de aproximativ o jumătate de oră, în maşină cu mama sa. Cursurile încep la 8.00
şi se termină la ora 12.00 în cele mai multe zile, dar Iulian ia parte şi la programul „şcoala după
şcoală” care se prelungeşte până la ora 14.00, timp în care de obicei îşi face temele pentru acasă.
Urmează prânzul acasă sau în Bucureşti dacă mai sunt şi cumpărături de făcut sau timp liber împreună
cu colegii în parcul de lângă şcoală până la ora 15.30 – „Socializează mai bine acolo decât în casă”
(Carina, mama, 34 de ani). În acest caz din urmă, serveşte prânzul în maşină în drum spre AB, unde
are lecţii de engleză marţea şi joia de la ora 16.00, sau spre clubul de baschet unde are cursuri de la
ora 18.00 miercurea şi vinerea. La clubul de baschet însă merge tot de la ora 16.00 pentru că şi sora
lui are „diverse activităţi în cadrul clubului”, astfel că petrece aproximativ o oră alergând pe bandă
sau citind în incinta clubului. După încă 45 de minute pe drum, Iulian ajunge acasă pentru cină, după
care mai are o jumătate de oră de jucat pe tabletă sau privit la televizor. La 21.30 se pregăteşte de
culcare şi mai citeşte din „Cocoşatul de la Notre Dame” până la 22.00.
În week-end, Iulian se trezeşte mai târziu, la ora 10.00 şi sâmbăta se pregăteşte pentru cursul
de tenis de la ora 11.00, unde ajunge în aproximativ un sfert de oră. După două ore de tenis, unde este
coleg cu prietenul lui, Mihai, îşi petrece restul după-amiezii alături de acesta şi surorile lui. Spre
seară, în jurul orei 18.00, se întoarce acasă unde se joacă cu bunicii şi sora lui până la cină. Urmează
pregătirea de culcare şi odihna. Duminica este dedicată familiei cu masă în oraş sau acasă, depinzând
şi de vreme, plimbări şi întâlniri cu rude şi prieteni.
În timpul său liber, Iulian spune că se joacă şi iese pe-afară, în curte, el locuind la casă, dar mai
ales că stă pe tabletă, la televizor sau calculator. Din discuţia şi desenul său despre timpul liber înţeleg
că acesta înseamnă în mare parte joc sau joacă – fie în curte cu sora sau prietenul său, fie în casă pe
tabletă, la calculator sau un joc clasic de tipul „Nu te supăra frate”. Iulian mai petrece o parte din
timpul liber în faţa televizorului la serialul animat preferat şi spune că e mulţumit de timpul său liber:
„alea două ore pe zi îmi sunt de-ajuns.”
Este important de remarcat în cazul lui Iulian în primul rând modul în care drumul dintre
locaţii nu doar separă diferitele activităţi şi impune astfel un anume program consumând considerabil
timp, ci se constituie în sine ca o secvenţă spaţio-temporală semnificativă din rutina zilei în care
Iulian uneori ia prânzul sau discută cu mama sa:
Alin: În afara şcolii şi a activităţilor, cât timp îi rămâne?
Carina (mamă, 34): Puţin. Destul de puţin, mai ales că restul...mare parte din restul timpului
îl petrecem în maşină, îi rămâne puţin. Păi de exemplu, astăzi, el de dimineaţă de la 7.30 n-a
mai trecut pe-acasă şi ajunge seara, probabil la 8.30, se spală, mănâncă şi se culcă.
De asemenea, putem observa nevoia de a sincroniza mai multe ritmuri temporale, programe
diferite – al lui Iulian cu al surorii sale la clubul de baschet, dar şi cu cel al mamei la cumpărături.
Această nevoie de potrivire structurează timpul tuturor celor trei – atât al mamei cât şi al celor doi
copii – limitând astfel alegerea lui Iulian în ce priveşte maniera desfăşurării propriului timp.
Elena are aproape 9 ani şi locuieşte într-o casă în nord-estul Bucureştiului. Mergând de la
metrou spre casa Elenei, în jurul orei 18.00, parcurg străzi liniştite şi libere. Maşini parcate din loc în
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loc, jumătate pe trotuar şi două femei sprijinite de un gard discutând. Ajuns la destinaţie, mi se
deschide poarta şi observ un spaţiu relativ mic în faţa casei – ceea ce aş numi un antreu neacoperit –
unde sunt plantate câteva flori în ghivece. Deşi casa e spaţioasă, cu cramă şi etaj, mama Elenei îmi
explică mai târziu că spaţiul mic observat mai devreme „e din păcate toată curtea.”
Rutina Elenei începe cu trezirea la ora 7.00 si pregătirea pentru mersul la o şcoală privată din
Bucureşti, la aproximativ 5 km de casă. Cursurile încep la 8.00 şi pot dura până la ora 18.00. Având
în vedere că marţea şi joia are cursuri de limba engleză de la ora 16.00, Elena este luată de la şcoală
cu maşina la ora 15.00 de către mama ei, Maria (38 de ani), care o duce la AB. La 17.30 Maria o ia pe
Elena de la AB, pentru a o duce pe un stadion din apropierea casei la antrenamentul pentru atletism,
care începe la 18.00 şi se termină peste o oră şi jumătate. În zilele de luni, miercuri şi vineri, în
schimb, Elena stă mai mult la şcoala privată, până în jur de ora 17.00, timp în care participă la cursuri
suplimentare de limbi străine – franceză şi germană – la un curs de logică numit „mindlab”, la un
program de consolidări care substituie temele pentru acasă. De asemenea, în zilele când petrece mai
mult timp la şcoală, Elena beneficiază şi de o pauză de gustare la ora 16.00 după care poate ieşi în
curtea şcolii la joacă. După şcoală, fie se întoarce acasă unde se joacă cu sora ei mai mică, fie merge
în parcul din apropierea şcolii cu colegii şi părinţii cu bicicletele sau rolele. Seara, în jurul orei 20.00,
Elena ia cina după care se pregăteşte pentru odihnă.
În week-end, Elena se trezeşte mai târziu, în jurul orei 9.00, ia micul dejun şi fie urmăreşte
desene animate la televizor, fie merge la film cu prietenii până la ora 13.00. Sâmbăta ia prânzul la
restaurant şi se plimbă prin parc cu părinţii. Uneori merge şi la echitaţie de agrement însă fără un
program regulat. Duminica are şi un program de două ore rezervat temelor pentru cursurile din afara
şcolii. Restul timpului din weekend este petrecut în mare parte prin joacă sau activităţi de relaxare cu
părinţii.
Timpul liber al Elenei este în parte petrecut prin joc şi joacă, fie singură cu lego, cu păpuşile
sau sărind coarda, fie cu sora ei – „de cele mai multe ori ne jucăm de-a şcoala de dans. Ea mă pune
să fiu profesoara ei şi să-i dau lecţii...” sau cu prieteni care vin în vizită:
Alin: Şi cum e când vin pe la tine? Ce faceţi?
Elena: Păi, ne uităm la un film, ne jucăm leapşa, alergăm pe scări şi sus. Şi de-a detectivii
uneori şi de-a spionii ne mai jucăm. Ăla cu spionii e cel mai amuzant că tati are două staţii şi
eu sunt şeful, mai vin şi verişorii mei. Cel mai mare...eu ţin o staţie şi el o staţie şi vorbim. Eu
mă ascund undeva, cum ar fi sub scară şi el se duce sus şi spionează.
Pe lângă asta, Elena citeşte sau se uită la televizor şi dansează „în fiecare seară”, pe muzica
de la radio, petrecând aşadar o parte considerabilă din timpul liber de acasă înăuntru mai ales din
cauza lipsei spaţiului în curte.
Este relevant de marcat încadrarea în programul personal a cursurilor extraşcolare pe care le
face Elena. În mod similar cu Iulian, Elena participă la două cursuri extraşcolare de luni până vineri –
engleză şi atletism –, însă spre deosebire de el, ea le are programate pe ambele în aceeaşi zi, de două
ori pe săptămână – marţea şi joia:
Maria (mamă, 38): Ne-am combinat în felul ăsta ca să nu-i umplu toate zilele. Că dacă i le
mut, practic nu-i mai rămâne nicio zi liberă şi se şi potrivesc, că una e o activitate intelectuală
şi alta practic de recreere. Ea când pleacă de acolo se schimbă în maşină în echipament. Deja
intră în starea de sport şi îi face foarte bine. E un pic obosită marţea şi joia, aşa o văd,
dar...reglăm din somn.
De asemenea, deşi distanţele sunt mai scurte, pentru Elena, observăm că drumul cu maşina de
acasă la şcoală şi spre instituţiile extraşcolare este totuşi o coordonată cotidiană importantă, un spaţiu
de tranziţie şi pregătire pentru următoarea activitate. Spre deosebire de Iulian, Elena petrece însă mai
puţin timp pe drum şi mai mult în instituţia şcolii private, timp în care este programat şi un prânz şi o
perioadă de joacă. Acest lucru este relevant pentru că astfel momentul mesei de prânz este
externalizat din cadrul familiei şi înglobat în rutina spaţio-temporală a instituţiei şcolii, în regulile şi
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limitele care o definesc. De asemenea, dacă timpul liber înseamnă în mare parte joacă pentru Elena,
este foarte interesantă viziunea ei în ceea ce priveşte cantitatea şi legătura timpului liber cu activităţile
extraşcolare:
Alin: Şi în zilele astea [cu mai puţine activităţi extraşcolare] când ajungi acasă?
Elena, 9: Pe la 5 şi ceva.
A: Şi tu crezi că ai destul timp liber?
E: Mmmm, păi da, adică mie îmi plac activităţile astea, e ca o joacă.
A: Adică activităţile astea din afara şcolii sunt timp liber?
E: Mmmm, da, cam aşa.
Aşadar, observăm că timpul liber pentru Elena nu înseamnă de fapt timp neocupat, ci include
acele activităţi care se desfăşoară „ca o joacă”, fie ele nestructurate ca jocul de-a spionii în casă cu
prietenii, sau structurate precum atletismul sau laboratorul de logică. Pentru a înţelege această
perspectivă însă este nevoie să clarificăm modul în care jocul şi joaca pun în valoare desfăşurarea
timpului şi potenţialitatea copilului, lucru pe care îl voi urmări şi în următoarele două portrete.
Daniel are 10 ani, este elev în clasa a treia la o şcoală publică din nord-estul Bucureştiului,
zonă în care de altfel şi locuieşte. O zi obişnuită pentru Daniel începe la ora 7.00 cu trezirea şi micul
dejun. Merge apoi la şcoală de la 8.00 până la 12.00 sau 13.00 în unele zile, după care se întoarce
acasă pentru prânz şi pentru rezolvarea temelor până la ora 14.00. Marţea şi joia este dus cu maşina de
către mama sa la cursurile de engleză de la AB care încep la 14.15 şi se termină la 15.45, când se
întoarce acasă pentru terminarea temelor şi pregătirea pentru cursul de baschet. La 18.30 începe ora
de baschet unde îl duce tot mama sa, la aceeaşi şcoală din apropierea casei, de această dată pe jos. În
celelalte zile ale săptămânii, însă, după terminarea temelor, Daniel petrece timp jucându-se pe
calculator, tabletă, citind sau uitându-se la televizor. Uneori, mai ales vinerea, când nu are multe
teme, merge în parc cu prietenii săi şi mama sa. Seara, în jurul orei 20.00, Daniel ia cina după care
citeşte preţ de o jumătate de oră şi se pregăteşte de somn.
În week-end, se trezeşte puţin mai târziu, în jurul orei 8 şi sâmbăta, după micul dejun, de
obicei îşi vizitează prietenii sau îi primeşte el în vizită ori merge să-şi vadă bunicii tot din Bucureşti.
După-amiază desenează şi citeşte. Duminica, după micul dejun, merge la şedinţa de pictură între orele
11.00 şi 12.30, după care se întoarce acasă să ia prânzul. După-amiază iese împreună cu familia şi
prietenii în parc unde petrece aproximativ 4–5 ore jucându-se. În jurul orei 20.00 ia cina şi apoi se
pregăteşte pentru odihnă.
Timpul liber al lui Daniel este în parte petrecut în parc, jucându-se cu prietenii, dar fiind însoţit
cel puţin de mama sa. Tot din discuţia pe baza desenului înţeleg că interacţiunea cu prietenii este
dominantă şi în interior, sfârşitul de săptămână fiind folosit pentru vizite reciproce. Cu toate acestea,
Daniel petrece o parte din timpul liber singur, cu activităţi individuale precum cititul sau desenatul.
Ce e de remarcat în cazul lui Daniel este că, spre deosebire de Iulian sau Elena, şcoala şi clubul
de baschet sunt relativ aproape, aşa încât nu petrece atât de mult timp pe drum în maşină, putând
parcurge distanţa pe jos. Cu toate acestea, la fel ca şi ceilalţi doi copii, este însoţit tot timpul de către
un adult, în general mama, uneori tata sau bona. Timpul liber pentru Daniel e caracterizat la fel ca în
cazul lui Iulian sau al Elenei prin joc şi joacă cu prietenii, dar şi prin activităţi mai degrabă de relaxare
precum cititul sau desenatul. De altfel, în opinia sa, cursurile extraşcolare pe care le urmează –
engleză, desen şi baschet – „sunt timp liber pentru că practic te calmezi şi nu prea te stresezi”.
În mod similar celorlalţi doi copii, timpul din week-end al lui Daniel este mai puţin fragmentat,
deşi este în continuare structurat mai degrabă din exterior. Povestindu-mi despre întâlnirea şi joaca cu
prietenii săi, Daniel îmi explică jocul său preferat:
Alin: Prietenii pe care îi întâlneşti în week-end sunt din jurul blocului tău, de acolo?
Daniel, 10: Nu, îi cunosc de la şcoală, din clasa a doua pentru că au fost transferaţi.
A: Şi când vă întâlniţi ce vă jucaţi?
D: Jocul meu preferat e „halo wars”.
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A: Aaa, deci e pe calculator, vă jucaţi în casă.
D: Nu, ne jucăm afară. Adică ne aducem armele acelea cu cauciucuri şi pur şi simplu ne
imaginăm. Ne jucăm în parc. Ne căţărăm şi în copaci...
A: Păi şi cum faceţi, adică bănuiesc că ţineţi un scor, cine moare, cine trăieşte?
D: Nu, pur şi simplu trebuie să te orientezi. După ce îl joci de câteva ori pe calculator, îţi vine
jocul în minte. Nu mori, se reîncarcă viaţa. Eşti nemuritor.
Aşadar, prietenii de joacă ai lui Daniel sunt cunoscuţi prin intermediul şcolii şi nu sunt din
apropiere – cum subliniază de altfel şi tatăl său, Mihai (38 de ani): „distanţele între copii sunt mari.
Din ăştia 2–3 cu care se întâlneşte, unul stă la un km, altul în partea cealaltă...e dificil.” De aici
rezultă în parte şi nevoia de structurare exterioară, de intervenţie a părinţilor pentru a organiza
întâlnirile între copii, dar şi o împărţire diferită a timpului în funcţie de această geografie a prieteniei.
Un alt aspect interesant este că jocul despre care Daniel povesteşte este de fapt o variantă transpusă în
real a unui joc virtual, fapt care deopotrivă sugerează atracţia acestor copii către tehnologie şi mediul
virtual, dar şi creativitatea şi abilitatea de a lucra cu mediul real, fizic pentru a pune în aplicare ceea
ce îşi imaginează.
Cristina are 10 ani şi e elevă în clasa a patra la o şcoală publică din nord-estul Bucureştiului,
în apropiere de apartamentul în care locuieşte. De cum intru se vede la capătul holului bucătăria cu
doi pereţi deschişi, iar pe ceilalţi doi poze cu Cristina, picturi şi desene făcute de ea. Uşa camerei ei se
evidenţiază dintre celelalte prin abţibildurile cu diferiţi artişti şi trupe muzicale lipite pe ea. Dintr-o
conversaţie informală înainte de începerea interviurilor înţeleg că părinţii ei aspiră spre o şcoală
gimnazială de prestigiu şi cu standarde ridicate, fapt care vine ca o notă de subsol relevantă pentru
rutina Cristinei. Ziua începe la ora 7.00 cu trezirea şi micul dejun, după care, la 7.45 pleacă spre
şcoală. Acolo petrece aproximativ 5 ore, până la 13.00 când pleacă spre after-school cu microbuzul
care asigură transportul elevilor de la şcoală. În timpul petrecut la after-school, Cristina ia prânzul,
apoi îşi face temele sub supravegherea unor profesori, ia parte la un curs de limba engleză lunea şi în
timpul rămas se joacă cu colegii. Tot la after-school, de curând ia lecţii de chitară joia.
Dacă până la ora 13.00 există un oarecare pattern repetitiv de-a lungul săptămânii, după
această oră, aproape în fiecare zi Cristina face ceva diferit. Lunea, de la 16.30 la 19.00 are meditaţii la
matematică pentru un concurs. Marţea, părăseşte mai devreme after-school-ul, pentru că de la 14.30 la
16.30 face meditaţii la matematică pentru examenul de admitere la şcoala gimnazială, după care este
adusă acasă de către tatăl ei. Miercurea şi vinerea, de la ora 16.00 este adusă de la after-school la AB
pentru cursul de engleză de o oră şi jumătate, după care ajunge acasă cu tatăl ei. Miercurea, de la
18.00 şi până la cină, îşi termină temele, iar vinerea seara stă împreună cu părinţii la televizor până la
ora 21.00.
În week-end, Cristina îşi începe ziua în jur de ora 10.30–11 şi după micul dejun, sâmbăta
merge cu mama sa la cumpărături. În intervalul 14.00–16.00 îşi face temele, după care, până la cina
de la 19.00 are timp de joacă. După cină, stă la televizor până la 22.30. Programul este similar
duminica, exceptând temele care sunt înlocuite cu „program liber” sau, în cazul acestei săptămâni, o
petrecere în aer liber a unui coleg. Uneori week-endul este prilej pentru vizite reciproce între Cristina
şi prietena ei, Oana, alături de care iese în parc sau merge la film, însoţite de tatăl Oanei.
În desenul ei despre timp liber, Cristina include jocul cu o prietenă în parc, cititul, privitul la
televizor împreună cu părinţii, masa în familie şi somnul. Pe lângă acestea, o parte din timpul liber al
Cristinei e descris prin exerciţii la matematică:
Alin: Deci tu crezi că asta înseamnă timp liber – timp de joacă?
Cristina, 10: Nu neapărat. Adică şi timp de joacă, timp de învăţat, dar dacă tot...timpul liber
până la urmă asta înseamnă, să te relaxezi, să te...pentru că dacă asta e timp liber, înseamnă
că celălalt e ocupat cu alte activităţi, deci, cam da.
A: Adică tu, când faci exerciţii la mate, eşti în timpul liber?
C: Păi ăla nu e încadrat în timp liber, ăla e încadrat în timpul de lucru. Practic, timp liber am
vinerea, duminica, uneori miercurea şi cam atât.
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Pe parcursul interviului limita dintre timpul liber şi timpul de lucru (noţiune introdusă şi
folosită de Cristina însăşi) a rămas destul de disputată din această perspectivă, fiind astfel evidenţiată
discrepanţa dintre conceptul şi experienţa timpului liber. Acesta este şi motivul pentru care timpul
liber deseori nu poate fi delimitat cu exactitate cantitativ, ci mai degrabă apreciat calitativ. Din alt
punct de vedere însă, Cristina propune o înţelegere diferită a timpului liber:
A: Dacă ai avea acum 30 de minute de timp liber, ce ai face?
C: Nu ştiu...probabil...depinde ce timp liber, adică timp liber în care chiar dacă nu am altceva
de făcut îmi restricţionează anumite...adică îmi spune că nu ai voie să te uiţi la TV pe anumite
programe de desene animate sau ce mă mai uit eu până când dau examenul...dar să zicem că
aş avea timp liber în care aş putea să fac şi chestiile alea. M-aş juca pe tabletă, dacă ar veni
colegi de-ai mei ne-am juca împreună... aş face ce îmi vine pe momentul ăla.
A: Dar sunt mai multe feluri de timp liber?
C: Păi nu neapărat. Le-am spus aşa pentru că în anumite părţi din timpul liber eu aleg să fac
ce-mi vine mie atunci.
Dacă mai sus vorbeam de timp liber ca perioadă de relaxare sau distracţie, aici timpul este
liber pentru că implică alegerea personală nelimitată. Practic, Cristina distinge între timpul liber
structurat – „în care chiar dacă nu am altceva de făcut îmi restricţionează” – şi cel nestructurat – „în
anumite părţi din timpul liber eu aleg să fac ce-mi vine”.
Revenind însă la rutina Cristinei, este important de semnalat faptul că, în mod similar Elenei,
petrece timp într-o instituţie şcolară care, pe lângă cursuri de limbi străine, chitară şi acces la diferite
jocuri, îi asigură transportul de la şcoală şi prânzul. În plus, este supravegheată permanent de
personalul instituţiei, aspect recurent şi în celelalte cazuri prezentate, fie sub aceeaşi formă a
supravegherii instituţionale, fie sub forma însoţirii de către părinţi sau bonă în parc/spre şcoală. De
altfel, după cum vom vedea mai târziu, nevoia de supraveghere este unul din motivele verbalizate cel
mai des de părinţi în explicarea alegerii modului în care copiii îşi petrec timpul.
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his article explores the experience of childhood among children
from Bucharest enrolled in extracurricular activities. The first
part of the article is a review of literature focusing on the three
central pillars of the paper: first, how we define and understand children and
childhood as objects of research; second, time and space as they are theorised
in relation to the experience of childhood; third, the status of children statute
as social actors, their connection to global phenomena and the implications of
this connection on the way childhood is lived. The second part of the article
uses four ethnographic data to illustrate the experience of these children’s
lives. Moreover, I complement this step using details from the other respondents’
experiences – parents, educators, therapists – following the theoretical line
defined in the first part of the article. Taking into consideration all these varied
experiences, the article points out the agency of all the persons involved and
argues that adults and children share and build together the world they live
in. Thus, the experience of childhood becomes entangled in adults’ experience
of work, as institutions apparently serving the child-rearing process also
respond to the labour market need of more time from the parents.
Keywords: childhood in Bucharest, education, free time, labour market,
extracurricular activities.
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VIAȚĂ ŞTIINȚIFICĂ

DEZBATEREA NAŢIONALĂ „SATUL ROMÂNESC,
100 DE ANI DE EVOLUŢIE RURALĂ”,
ACADEMIA ROMÂNĂ, 2017
IOAN MĂRGINEAN
Pe data de 20 noiembrie 2017, în Aula Magna a Academiei Române a avut
loc o manifestare ştiinţifică de mare interes privind satul românesc. Evenimentul,
organizat de către Secţia de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române, în
colaborare cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti”,
a fost dedicat Centenarului Marii Uniri (2018).
Programul de activităţi a cuprins o sesiune extinsă de comunicări şi o prezentare
de postere cu rezultate ale cercetătorilor referitoare la viaţa rurală, mediu natural şi
activităţile agricole.
Organizatorul coordonator al evenimentului a fost academicianul Cristian
Hera, vicepreşedinte al Academiei Române. În acest context menţionez faptul că,
în urmă cu 12 ani (31 octombrie 2005), Domnia sa, pe atunci Preşedinte al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, a organizat o altă dezbatere naţională pe
tema satului românesc, iar comunicările în plen şi contribuţiile la dezbateri au fost
publicate în volumul „Lumea rurală – astăzi şi mâine” (2006, Editura Academiei
Române). Scopul reuniunii respective, aşa cum menţiona în Cuvântul de deschidere
academicianul Cristian Hera, era de a se contribui la „crearea unei vieţi mai bune a
satului românesc”, printr-o „analiză profundă a dimensiunilor economico-sociale
ale spaţiului rural românesc” (op. cit.: 10).
În reuniunea ce face obiectul acestei prezentări s-au consemnat unele
schimbări pozitive în evoluţia lumii rurale din România, dar nu s-au atins nici pe
departe obiectivele dezirabile prin care în agricultură să se ajungă la potenţialul
acesteia şi să se îmbunătăţească radical condiţiile de viaţă în toate comunităţile
umane. Într-adevăr, în unele localităţi rurale s-au introdus reţele de apă potabilă,
gaze naturale şi canalizare, s-au asfaltat drumurile de acces şi străzi. O situaţie mai
bună fiind întâlnită în aşezările din apropierea oraşelor, inclusiv prin fenomenul
migrării urban–rural şi înfiinţarea de unităţi economice. În continuare este de
aşteptat ca, pe ansamblu, volumul demografic din rural să mai scadă prin procese
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.
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naturale, o bună parte din populaţie fiind îmbătrânită, şi/sau prin migraţie, dar
important este ca în acest mediu rezidenţial, precum şi în cel urban încă subdezvoltat,
să se intervină consistent pentru sporirea confortului de care să beneficieze
locuitorii, accesul la servicii sociale etc.
Din această perspectivă prezentările de acum se constituie în noi contribuţii la
analiza stărilor de fapt şi la sesizarea problemelor existente. Vom prezenta lucrările,
mai jos, în ordinea susţinerii comunicărilor.
În intervenţia sa, academicianul Cristian Hera a argumentat semnificaţia multiplă
a satului ca „moştenire istorică, zestre spirituală, garanţie a securităţii alimentare”,
şi a dezvoltat o pledoarie pentru interesul faţă de sat.
La rândul său, dr. Petre Daea, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în
comunicarea „Probleme ale agriculturii româneşti după 27 de ani de tranziţie” a
scos în evidenţă unele îmbunătăţiri, cum ar fi creşteri ale producţiilor pe unitate de
suprafaţă, şi a insistat pe nevoia de a acţiona pentru remedierea neajunsurilor, fiind
încrezător că acestea se pot elimina.
Academicianul Eugen Simion, anterior Preşedinte al Academiei Române, în
comunicarea „Cultura satului românesc” a constatat faptul că viaţa politică reţine
cea mai mare parte a discursului public şi lipseşte cel destinat satului, ruralului. În
acest context a argumentat nevoia unui proiect de ţară, cu includerea satului. Vom
menţiona aici faptul că un astfel de proiect poate porni de la „Strategia de dezvoltare
a României în următorii 20 de ani” (2015–2017), elaborată sub coordonarea Academiei
Române. Într-adevăr, opera respectivă furnizează o bază solidă a unui proiect de ţară.
Academicianul Păun Ion Otiman, „Satul, ţăranul, şcoala şi învăţământul rural
românesc”, a adus în atenţie date pentru ultimii 100 de ani referitoare la producţie,
precum şi aspecte legate de irigaţii, import–export de produse agricole. În legătură
cu irigaţiile, de exemplu, au fost semnalate deteriorările din perioada tranziţiei,
producţia agricolă fiind, în bună parte, în funcţie de natură. La rândul ei, valoarea
importurilor o depăşeşte pe aceea a exporturilor, deşi potenţialul de producţie internă
nu este valorificat la un nivel adecvat.
Academicianul Victor Voicu, Secretat general al Academiei Române; „Starea
de sănătate în mediul rural, condiţie şi reper a responsabilităţii pentru ţăranul român”
a insistat pe nevoia de a stopa evoluţiile negative din domeniu, cum sunt înstrăinarea
terenurilor agricole, depopularea unor sate, migraţia specialiştilor, şi a argumentat
asigurarea serviciilor sociale generale de îngrijire a sănătăţii şi de învăţământ în
mediul rural.
Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, în
comunicarea „Satul românesc – starea actuală şi perspective” a efectuat o serie de
analize fundamentate pe date din care a rezultat nevoia de intervenţie multiplă şi
urgentă pentru a asigura o dezvoltare adecvată a localităţilor rurale, pornind de la o
întrebare fundamentală şi anume „Ce fel de sate vrem?” Totodată, s-a argumentat
nevoia întocmirii unei Hărţi sociale, proiect care a fost şi în intenţia Şcolii Sociologice
în perioada interbelică, dar care nu s-a realizat. Este timpul unei astfel de întreprinderi.

3

„SATUL ROMÂNESC, 100 DE ANI DE EVOLUȚIE RURALĂ”

445

Ing. Nicolae Noica, fost ministru al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,
în „Grija pentru administrarea satului românesc”, face un apel pentru schimbarea
atitudinii faţă de sat şi înscrierea acestuia ca prioritate de politică publică. Totodată,
sunt semnalate probleme existente începând cu amenajarea teritoriului şi reforma
satului.
Prof. Tudorel Andrei, director general al Institutului Naţional de Statistică –
„Mediul rural din România în faţa provocărilor globalizării” – raportează schimbările
ce ar trebui întreprinse în zonele rurale, ţinând cont de etapa evoluţiei omenirii şi la
efectele globalizării, care conduc la o concurenţă puternică pe piaţa produselor
agricole.
Seria expunerilor este încheiată de actorul, regizorul şi eseistul Dan Puric;
„Pierzând satul românesc, ne pierdem identitatea”. Cele prezentate se constituie
într-o pledoarie pentru viitorul satului românesc. Nu este vorba de dispariţia fizică
a satului, ci de deteriorarea condiţiilor sale.
Sesiunea de comunicări s-a încheiat cu prezentarea, de către prof. Cătălin Zamfir,
a elementelor unui viitor Program de acţiune şi reflecţie asupra satului, care trebuie
să conţină elaborarea unui Raport asupra satului, pe baza unor cercetări sistematice
şi a unei serii de dezbateri pentru a se ajunge la propuneri întemeiate.
În programul dezbaterii era înscrisă şi o comunicare a profesorului Ilie Bădescu
„Probleme sociodemografice ale satului românesc. O privire longitudinală”. Sperăm
că textul să fie publicat.
De altfel, la finalul activităţilor, academicianul Cristian Hera a solicitat să se
trimită textele comunicărilor în vederea includeri lor într-un volum.
În concluzie, considerăm că lucrările prezentate sunt de cea mai bună calitate,
cu analize şi propuneri sustenabile. Aşteptăm apariţia volumului, şi de un mare
interes este conturarea, apoi realizarea Programului de cercetare, reflexie şi acţiune
care să conducă la îmbunătăţirea radicală a condiţiilor de viaţă şi de desfăşurare a
unor activităţi diversificate în acest mediu de convieţuire al românilor.

RECENZII

ALIN CROITORU, Antreprenoriatul în migraţia românească,
Editura Tritonic, Bucureşti, 2016, 248 pagini
Cartea lui Alin Croitoru vine în continuarea unei serii de publicaţii deschise de autor pe
tematica relaţiei dintre migraţie şi antreprenoriat şi urmăreşte să depăşească abordarea clasică a
studiilor referitoare la migraţia românilor, concentrate cel mai adesea pe analiza numărului migranţilor, a
destinaţiilor alese de aceştia, a aspectelor motivaţionale şi a evaluărilor ce stau în spatele deciziilor de
a migra. Noutatea lucrării este dată, aşadar, de provocarea deloc uşoară, dar căreia autorul îi răspunde
într-un mod inspirat, de a explica şi fundamenta teoretic coordonatele comportamentului antreprenorial
al migranţilor şi foştilor migranţi români. Cartea este rezultatul unei munci ştiinţifice susţinute, bazată
pe teza de doctorat a lui Alin Croitoru şi pe rezultatele unor proiecte internaţionale de cercetare la
care acesta a participat, fiind astfel un produs complex ce integrează atât abordarea teoretică a
fenomenului, cât şi analiza empirică a datelor cantitative şi calitative. Din punct de vedere teoretic,
abordarea dominantă utilizată în analiza comportamentelor antreprenoriale, este cea trasată iniţial de
gânditori clasici precum Carl Menger şi Joseph Schumpeter şi continuată ulterior de reprezentanţii
Şcolii Austriece de Economie (Mises, Hayek, Shackle, Kirzner), ce plasează resorturi subiective în
spatele acţiunilor de schimbare.
Lucrarea este organizată în cinci capitole tematice, precedate de un cuvânt înainte semnat de
dr. Monica Șerban şi o introducere în care autorul trasează principalele repere teoretice şi metodologice
utilizate.
Primul capitol este dedicat prezentării fundamentelor teoretice în explicarea comportamentelor
antreprenoriale, urmărind îndeosebi aprofundarea relaţiei dintre subiectivism şi acţiunea antreprenorială.
Sunt analizate perspective teoretice fundamentate în cadrul Şcolii Austriece de Economie, fiind
punctată relevanţa acestor abordări asupra explicării comportamentelor antreprenoriale. Individul este
privit ca fiind autonom în luarea deciziilor, care sunt fundamentate pe analize subiective realizate în
termeni de cost şi beneficiu, dar care sunt circumscrise cadrului instituţional, produs al cooperării de
lungă durată dintre indivizi. Astfel, „din perspectiva Școlii Austrice, succesul sau eşecul activităţii
antreprenoriale este rezultatul direct al capacităţii individuale de a identifica şi interpreta semnalele
emise de către ceilalţi participanţi la piaţă” (p. 37). În continuarea lucrării, autorul realizează o
detaliată introducere în sistemul de gândire al lui Joseph Schumpeter şi accentuează rolul pe care
acesta îl acordă antreprenorilor, care prin vocaţia de agenţi ai inovaţiei, reprezintă actorii responsabili
de progresul lumii moderne. Inovaţia constituie, astfel, factorul determinant al dezvoltării, iar
antreprenorii, asumându-şi unele riscuri date de incertitudine, reconfigurează coordonatele sistemelor
economice, generând o evoluţie ciclică a acestora. Antreprenorul este în permanenţă expus riscului
dat de impredictibilitatea mediului în care acţionează şi de „capacitatea individului de a-şi modela
comportamentele în conformitate cu semnalele pe care le percepe în piaţă, reprezintă un element
fundamental pentru o activitate antreprenorială de succes” (p. 53).
Cel de-al doilea capitol al lucrării este focusat pe discutarea relaţiei dintre migraţia internaţională
şi antreprenoriat şi pleacă de la o serie de întrebări teoretice care explorează relaţia dintre aceste două
concepte. Orientarea diferită a indivizilor către acţiuni antreprenoriale are în spate, atât modele distincte
de formă, cât şi aversiune diferită faţă de risc. Migranţii sunt analizaţi în literatura de specialitate ca
reprezentând o categorie aparte de populaţie, care comparativ cu nonmigranţii, prezintă, în mai mare
măsură, elemente favorizante pentru adoptarea unor strategii antreprenoriale. De exemplu, capitalul
uman constituie elementul-cheie în explicarea succesului iniţiativelor antreprenoriale de mici dimensiuni
care iau adesea forma angajării pe cont propriu. Totodată, originea etnică joacă un rol central în
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performanţa economică a migranţilor în ţările de destinaţie, prin caracteristicile socioculturale pe care
populaţia din diferitele ţări de origine le prezintă. Capitolul se încheie cu o discuţie asupra relaţiei
dintre migranţi şi nativi în termeni de concurenţă, marginalizare şi cooperare pe piaţă. Elementul prim
ce asigură succesul integrării imigranţilor ţine de capacitatea acestora de a internaliza coordonatele
noului mediul social şi economic şi de a putea să se folosească în mod optim de capitalul uman şi de
contactele sociale pe care le deţin.
În capitolul III al lucrării, autorul propune o istorie subiectivă a etapizării migraţiei româneşti
recente. După o discuţie teoretică referitoare la transnaţionalism şi la valenţele conceptului, este propusă
o analiză exploratorie a primei experienţe de migraţie şi a implicaţiei acesteia asupra evoluţiei personale
a subiecţilor intervievaţi. Se conturează teza existenţei unei etapizări a migraţiei românilor, prin existenţa
a trei momente specifice: migraţia de dinainte de 1989 (perioada graniţelor închise), migraţia din
perioada 1990–2007 (corespunzătoare deschiderii limitate a graniţelor şi formată dintr-o serie de subetape
specifice) şi migraţia de după aderarea României la Uniunea Europeană (perioada libertăţii de mobilitate).
În continuare sunt analizate date calitative culese de la migranţi români din Danemarca, Germania,
Italia, Spania şi Marea Britanie, precum şi interviuri realizate în ţară cu persoane cu experienţă de migraţie,
iar rezultatele aduc un plus de cunoaştere asupra modului în care respondenţii au experimentat
străinătatea de-a lungul celor trei perioade istorice analizate.
Următorul capitol vorbeşte despre migraţie şi practici antreprenoriale având la bază o cercetare
calitativă realizată de către autor în rândul migranţilor români din Austria (Graz). Sunt analizate
strategii de viaţă, motivaţii şi perspective ale migranţilor asupra viitorului lor în ţara de destinaţie.
Capitolul aduce evidenţe empirice despre strategiile antreprenoriale dezvoltate de migranţii români în
cazul unui context de destinaţie cu restricţii pe piaţa muncii. Evaluările acestora sunt relevante prin
semnificaţiile pe care le atribuie acţiunilor antreprenoriale şi prin opiniile referitoare la diferenţele
dintre oportunităţile şi barierele antreprenoriale existente în ţara de origine şi cea de destinaţie.
Capitolul final discută despre importanţa destinaţiei alese de către migranţii români în analiza
comportamentului antreprenorial al acestora, plecând de la seturi de date din statistici oficiale şi date
de sondaj. Sunt analizate comparativ cele patru ţări care au reprezentat principalele destinaţii în
procesul migraţiei românilor după 1990: Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie. Rezultatele obţinute
în acest demers evidenţiază existenţa unei puternice determinări asupra comportamentelor antreprenoriale
venite dinspre condiţiile concrete ale climatului de afaceri din ţara de destinaţie (p. 221). Peste această
determinare se suprapune influenţa exercitată pe dimensiunea capitalului uman de care dispun imigranţii,
modelat de experienţele de viaţă şi contextul sociocultural al comunităţilor de provenienţă. Astfel,
autorul propune un model integrat de evaluare a comportamentelor antreprenoriale ce ţine cont atât de
coordonatele societăţii de origine, cât şi de cele de la destinaţie.
Lucrarea Antreprenoriatul în migraţia românească aduce contribuţii consistente în planul
teoretic al studierii comportamentelor antreprenoriale, iar abundenţa datelor calitative şi cantitative
referitoare la migraţia românească reuşesc să ofere o analiză unică asupra fenomenului. Nivelul de
abstractizare, rigoarea metodologică şi calitatea analizelor reuşesc să fundamenteze una dintre cele
mai închegate analize ale migraţiei româneşti contemporane.
Flavius Mihalache
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