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STUDII 
 

CALITATEA VIEȚII 

MIGRATION AND LABOUR FORCE NEEDS«  
IN CONTEMPORARY AGRICULTURE: WHAT DRIVES 
STATES TO IMPLEMENT TEMPORARY PROGRAMS?  

A COMPARISON AMONG THE CASES OF HUELVA, 
LLEIDA (SPAIN) AND PIANA DEL SELE (ITALY)1 2 

YOAN MOLINERO-GERBEAU 
GENNARO AVALLONE 

uring the 1980s, Italy and Spain experienced several political and 
social changes, including an important demographic shift, passing 
from being emigration countries to immigration countries. 

The growth of their economies and their conversion into neoliberalism, structurally 
transformed the different productive segments, including the agricultural sector that 
progressively adopted the industrial Californian mode. 

This transformation required huge amounts of workforce at a time 
when nationals were abandoning the sector, so growers turned their attention 
to employ migrant workers, that have become nowadays a structural factor of 
production in the global agricultural value chains. 

The ways migrants have been recruited to meet production needs differ 
from a productive context to another, as it depended on the specific interests and 
demands of farms operating in each agricultural enclave. This article analyzes, 
through a comparative perspective, the institutional, legal and informal 
mechanisms envisaged and implemented in Spain and Italy to encourage the 
recruitment of foreign workforce, by verifying how and why circular migration 
programs onto the agricultural sector have been, or not, promoted. To understand 
how these policies have actually been implemented, three productive enclaves 
have been compared, Huelva and Lleida, in Spain, and Piana del Sele, in Southern 
Italy, in order to identify the factors that explain why some agricultural enclaves of 
the world-ecology have configured systems to import labour from the global 
periphery, while others have privileged a deregulated model. 

Keywords: agricultural work; world-ecology; circular migration. 
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INTRODUCTION 

During the 1980s, Italy and Spain started the transition from emigration to 
immigration countries due to a series of factors but principally because of their 
economic development and, in the case of Spain, entry into the European Community. 
This shift provoked numerous transformations on both the social and political levels, 
changing the composition of their populations and reorganizing their labour markets 
at a time when the influence of neoliberal policies was growing.  

The agricultural sectors of the two countries were among the sectors most 
affected by these trends. While both countries experienced the total conversion of 
their traditional primary sector into an industrial one (Gordo, 2008), requiring huge 
amounts of workers, the improvement of working conditions and the new opportunities 
offered by other dynamic sectors of the economy provoked a lack of sufficient 
workforce to meet these needs. The traditional precariousness and instability of 
agriculture’s working conditions and the low social prestige associated with this 
type of activity caused the departure of nationals from farm jobs. Consequently, 
employers had to look for new populations whose availability and willingness to do 
this kind of job could ensure that the productive process could go forward, and 
migrants satisfied this demand. The employment of a foreign workforce offered 
relevant benefits for growers, not only because they have long accepted hard-
working conditions, in contrast to the growing aspirations of national workers for 
whom the agricultural sector has become less and less attractive (López-Sala, 
2016a), but also because their symbolic, social, and legal weakness, which made 
them a docile and controllable workforce (Sayad, 2004). To satisfy the demands of 
growers and to face the lack of labour supply in this sector, the Italian and Spanish 
States promoted a set of institutional and political mechanisms and programs at 
national levels to allow the recruitment of seasonal workers in temporary or 
circular ways (Gualda, 2012), as occurred in other States of the world-ecology3 
(Molinero-Gerbeau and Avallone, 2016). 

The aim of this contribution is to analyse, from a comparative perspective, 
the legal, institutional, and informal mechanisms envisaged and implemented by Spain 
and Italy to promote circular migration in their agricultural sectors in order to answer 
a precise question: why have some European agricultural enclaves organized temporary 
work programs with Third Countries while others have not made this choice?4 
                                   

3 The concept of “world-ecology” was elaborated by Jason W. Moore (2015) in reference to 
the global capitalist system in which States and their economies and “natures” are part, according to 
their power, of the core, the periphery or the semi-periphery of the global power. 

4 This question is justified by the fact that the European Union has a specific directive promoting 
the use of selection and recruitment procedures of immigrant workforce directly in the areas of origin. 
Directive 2014/36/UE from the EU Parliament and Council of 26 February 2014 refers to “the conditions 
of entry and stay of third-country nationals for employment purposes as seasonal workers”. This is coherent 
with the architecture of the European migration policy, the needs of agricultural production – which 
combines seasonal jobs with permanent activities running throughout the year – and the social production 
patterns in the continental agricultural enclaves. 
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Italy and Spain have been selected for this comparative study because they 
share similar economic, institutional and legislative structures. In addition, both 
agricultural sectors share common features and experienced a similar historical 
transformation, so their comparison will allow us to determine why, in a similar 
context with a similar structural problem – a lack of workforce in their agro-
export industry, Spain developed temporary circular migration programs but Italy 
did not.  

The areas chosen to empirically study the ways in which migrant labour in 
agriculture is employed are three enclaves of these countries: Huelva and Lleida, 
the former in Andalusia and the latter in Catalonia, and Piana del Sele, in the south 
of the province of Salerno in Campania. The enclaves of Huelva and Lleida were 
selected because the directive 2014/36/UE assumed their seasonal workers’ scheme 
model as a reference, so they are studied as a paradigmatic example of temporary 
work programs in the countries of origin (contratación en origen). Piana del Sele, 
in contrast, is a typical enclave representative of a part of Italian agriculture and its 
organization of the agricultural labour market. In this context, the use of structured 
circular migration programs has never been formally implemented, even though 
foreign workers have, over time, become to represent approximately half of the 
total workforce employed both in seasonal and more permanent agricultural jobs 
(Avallone, 2017). 

By analysing these two national case studies, we contribute to the research 
carried under the world-ecology paradigm to elucidate the factors that explain why 
some global agricultural enclaves have prioritized the establishment of work-import 
systems under temporary programs from the global periphery while others have 
privileged a model that, in previous research, we have characterized as “deregulated” 
(Molinero-Gerbeau and Avallone, 2016). This research is also connected with the 
overall discussion on migrant labour in globalized/neoliberal agriculture that has 
attracted (and continues growing) the attention of several researchers from different 
countries mainly in the last decade (Corrado et all, 2017; Gertel and Sippel, 2014; 
Colloca and Corrado, 2013; Bonnano and Cavalcanti, 2014). 

The results shown in this paper have been produced using a mixed methodology 
based on the analysis of legal and political norms, statistical data, the use of 
qualitative interviews, and notes from participant observation carried out several 
years in the three analysed enclaves.  

The paper is structured as follows. First, the changes that have occurred in the 
agriculture of both countries over the last three decades are explained. Subsequently, 
the two national contexts are presented from the point of view of the agricultural 
and legislative structures, focusing, then, on three specific enclaves, to understand 
why circular migration programs were implemented in two, the areas of Huelva in 
Southern Spain and Lleida in Catalonia, while in the third, Piana del Sele, in the 
Italian province of Salerno, this did not happen.  
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INDUSTRIALIZATION, INTERNATIONALIZATION AND INCLUSION OF 
MIGRANTS IN ITALY AND SPAIN’S AGRICULTURES  

Italy and Spain have been immigration countries since the early 1980s. In the 
beginning, migrant mobility was mainly from North African countries, although in 
the Italian case, the origins were more differentiated. Their inclusion in local 
economies followed similar processes, principally with their employment in legwork, 
agriculture and the lowest positions, in terms of wages and social status, in the food 
and tourism industry (Avallone, 2013). 

Some jobs in the agricultural sector were among the first opportunities available 
for immigrants both in Italy and in Spain. In the former country, foreigners regularly 
employed in agriculture have gone from approximately 23,000 in 1989 to approximately 
268,000 in 2012, accounting for 31.7% of the total employed (INEA, 2014). In the 
latter country, the presence of immigrants has been evident since the mid-1980s 
(Berlan, 1987). This trend has not halted in the following decades, and migrant 
workers have become central in the agricultural labour market, reaching in 2011 
27.6% of the total5. 

Spanish and Italian growers introduced many structural changes in this period 
that explain the centrality of migrant labour in these productive contexts. Among 
the variety of processes that occurred, three fundamental transformations can be 
identified: the differentiation of crops and the growing orientation of production 
towards exports; strong productivity growth through the deseasonalization of 
production, the increase of technological investments and the spread of new 
agronomic techniques in many territorial areas; and the increasing insertion of 
foreign labour (Avallone, 2014). 

In the course of the three decades during which these transformations have 
unfolded, a profound change occurred in the constituent characteristics of capital 
and labour employed in agriculture. Capital has been geared towards increasing 
production levels and productivity, tending to boost its competitive capacity in the 
national and international markets. Labour has adopted new characteristics and has 
become increasingly internationalized and feminized, seeing a contraction of the 
presence of Italian and Spanish male occupants and a gradual increase in the 
percentages of women and, in absolute values, of migrants. Foreign workers were 
first males and then women, especially by the beginning of the new century in 
some productive areas. From a socio-economic point of view, agriculture has 
incorporated a more flexible workforce, both female and foreign born, and this has 
been favoured by the lowest social and symbolic positions of these parts of the 
population over the rest. 

In countries with a long history of emigration, which has characterized local 
societies since the last decades of the nineteenth century, it is necessary to 
                                   

5 According to the data of Alta laboral en la Seguridad Social. 
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understand how the transition has transformed them into countries of immigration 
and how the entry of foreign labour has been regulated, from legislative and social 
points of view. This insight is helpful for understanding some of the features of the 
new agricultural labour force and the living conditions with which they have had to 
deal. 

This issue is the core of the analysis of the next section, where the following 
question is answered: in what ways have migrant workers accessed Italy and Spain 
and their respective agricultural sectors? 

FROM FORMALITY TO MATERIALITY: THE LEGAL ARCHITECTURE  
OF ITALY AND SPAIN 

Since the 1990s, seasonal employment in agriculture and other sectors (tourism 
and catering) in Italy has been regulated on a formal basis mainly through a 
legislative measure called “flows decrees” (Decreti Flussi), as foreseen by the First 
Organic Law on Immigration, 39/90, and confirmed by its subsequent reforms. 
This measure was based on the concept of quotas, which provided a maximum 
yearly number of workers to be incorporated by companies in Italy, distinguishing 
between seasonal and non-seasonal activities. The agriculture and tourism sectors 
were identified as seasonal sectors by the law. This approach was confirmed by the 
new framework law, adopted in 1998 by the ministers Turco and Napolitano and 
approved by Legislative Decree 286/1998. This legislation introduced several 
changes but did not reshape the regulation of access to employment through the 
flows decrees. 

However, the typical way of access to the territory and then to employment in 
Italy was not through the flows decrees but through irregular entry or stay from an 
administrative point of view, which subsequently emerged from large-scale 
regularizations (Sciortino, 2006). Some authors (Santoro, 2006; Ferraris, 2009) 
explain that this phenomenon is not the unexpected effect of a perversion of the 
system but the result of the whole Italian migratory system, which was deliberately 
built to promote this circuit to produce a reserve army of cheap and docile foreign 
workers available for the economy.  

The first formalization for a seasonal type of migration-related work was 
carried out with the Dini Decree (Law Decree 489/95), which introduced a temporary 
residence permit for seasonal work reasons. This measure attempted to schedule the 
entry of foreign workers on the basis of the labour demand expressed by businesses by 
granting temporary non-convertible permits of up to six months. Beneficiaries were 
granted the right of priority for a new seasonal permit for subsequent years, thereby 
introducing the implementation of the first formal mechanism for circular migration 
in the country. 

Subsequently, the Turco-Napolitano Law extended the duration of this permit 
to nine months, whereas Law 189/2002, known as “Bossi-Fini”, introduced the 
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“multiple-year permit” for seasonal workers: a three-year permit for a maximum 
period of nine months per year. This measure can be considered the main formal 
channel for promoting and regulating circular migration for seasonal work in Italy.  

In a context where quotas are being contracted because of the economic 
crisis, Legislative Decree 203/2016 (which transposed the Directive 2014/36/EU) 
reduced the availability of seasonal work permits, annual or multiannual. The 
figures of issued permits have dropped drastically over time, in the absence, inter 
alia, of other legal entry channels in Italy, except the one for international protection 
requests. 

Ultimately, since the end of the 1980s, the insertion and presence of foreign 
workforce in the agricultural labour market in Italy have been governed by the 
combination of ordinary and exceptional norms and instruments. The result of this 
legislative and policy articulation was the subordination of migration to labour 
market needs and the production of a weakened workforce regarding its administrative 
rights and status. 

A similar regulatory structure was organized in Spain at the same time, with 
six large-scale regularizations between 1985 and 2005, although there were two 
important differences. The first refers to the quota system, implemented only in 
some moments, between 1993 and 1995, between 1997 and 1999 and in 2002 
(López-Sala, 2013). The second relates to the management of foreign labour in 
agriculture known as contratación en origen (recruitment in origin), which has 
favoured circular migration processes to meet the interests of employers and facilitate 
migration control (Márquez et all, 2009). 

The Spanish case confirms the central role of outstanding norms, such as 
regularizations, in the same way as the Italian case, highlighting the important role 
played by the State in the political construction of the labour market for migrant 
people (Düvell, 2011). Legislative tools have, above all, limited, graded and selected 
the mobility and flexibility of migrant labour, producing a functional exceptionality 
for obtaining low wages in different economic sectors, with particular regard to 
agriculture (Veira et all, 2011). 

THE CASES OF THE GLOBAL ENCLAVES OF HUELVA,  
LLEIDA AND PIANA DEL SELE  

In the previous section, in general terms, the political and legislative 
processes that have taken place at the State level in the regulation of migrant work 
in agriculture in Italy and Spain have been analysed. Attention at this level is 
necessary but insufficient to understand the real ways of accessing work, as 
agriculture is strongly characterized at the territorial level and any analysis that 
does not focus on the specificities of individual territorial productive contexts 
cannot identify the actual modes of operation. It is for this methodological reason 
that a more in-depth study of migrant labour in specific agricultural enclaves, 
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namely, the cases of Huelva and Lleida in Spain, and Piana del Sele in Italy, has 
been conducted. 

The Provinces of Huelva and Lleida, setting up “model” programs 
In the second half of the XXth century, a process of mechanization, 

internationalization, and modernization of the primary sector began in both provinces 
(López-Sala, 2016a), with “an agriculture, progressively post-fordist, ultramodern, 
technologically advanced and well-embedded in the global value chain” (Caruso, 
2016: 265) as well as export orientation being developed. 

The case of Lleida is extremely relevant, as large hectares devoted to the 
production of pip fruits were set up, reaching an actual production of approximately 
200,000 tons of pears, 230,000 tons of peaches and nectarines and 160,000 tons of 
apples each year (López-Sala, 2016a). Nevertheless, the case of Huelva is even more 
shocking, becoming one of the most privileged enclaves in this process thanks to 
the intensive production of Californian strawberries, which occupied 700 hectares 
in the 1970s being growing to more than 6,300 in 2016, with approximately 
270,000 tons of strawberries being produced. Thus, Huelva has become the second 
largest area of this product in the world after California. 

Both processes were due not only to the extension of this type of production 
in a large part of the region’s land but also to the adoption of the “new agriculture” 
model (Gordo, 2008) based on the imitation of California’s production techniques. 
Modernization and technical processes have transformed Lleida and Huelva into 
large factories, with between 70% and 80% being exported, generating turnovers of 
hundreds of millions of Euros (López-Sala, 2016b). The “californization” of both 
regions’ production has been associated with high levels of steady capital investment, 
but this has not prevented their fruit production from being still largely dependent 
on variable capital, consisting of agrochemical inputs for land and plants and, 
above all, labour. 

Industrial agriculture, however, required an important workforce at a time 
when other sectors were also experiencing economic growth and offering better 
working conditions to nationals. In the 1990s, the lack of manpower became an 
important problem, so the general discourse turned, in the case of Huelva, from the 
“red gold” to that of the “great workforce problem” (Reigada, 2012). The solution 
taken by growers to solve the difficulty of finding a stable workforce was to start 
employing migrants.  

The 90 s mark the beginning of the ethnic and sexual segmentation of both 
regional agricultural labour markets, which remains a feature of the industry today 
(Gualda, 2012; Reigada 2012; Achón, 2011). At the beginning, local migrants, 
principally men coming from the Maghreb, started being employed as a cheap 
workforce in both regions, but their progressive regularization, the growing 
opportunities in other economic sectors such as construction, and some episodes of 
protests made local labour markets unstable. The reaction of growers was thus to 
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develop new tools that could guarantee availability, stability and a controllable and 
disciplined workforce to ensure that production would succeed. The Spanish 
Temporary Programs were designed in this context. 

Importing workers from the global periphery: towards a model of 
induced circularity 

Seasonal production is highly unpredictable as it depends not only on 
meteorological factors but also on a volatile demand (López-Sala, 2016a). Growers 
do not exactly know when the product will be harvested or how many workers will 
have to do the work; still, growers must be sure that they have an available and ready 
workforce to avoid the risk of losing production and, with it, their investments. 
This just-in-time model requires predictability in a context where the labour market 
does not offer employment the whole year. 

In this context, one can understand why the pagesos (Catalan growers) and 
freseros (strawberry growers) originally supported the program. Global competition 
is high, and pressure from large distribution chains leaves too little room for price 
adjustment (Molinero-Gerbeau and Avallone, 2017); only by selling practically the 
totality of production can producers make significant gains. Therefore, only by 
fixing the workforce in the territory can they minimize uncertainty in the production 
process (Achón, 2014). Based on past experiences, producers thought of a model 
that could counter these constraints and provide two basic things for just-in-time 
production: availability and cheap labour costs. 

Only a low-cost and flexible workforce [...] allows, in the risk and dependency 
situation in which strawberry growers are located, to achieve competitiveness in 
the global agri-food markets (Reigada, 2012: 108). 

It is in this context that the first Spanish temporary program in Lleida was 
launched, within the framework of the annual quota policy. Unió de Pagesos, the 
Catalan growers’ association, proposed a first pilot experiment to the Catalan 
Autonomous Government and to the National Government in 1998. The idea was 
to “import” 35 Colombian workers to test the program and see if it would work 
there and then to expand it after to the rest of the National Territory. Among the 
main arguments justifying this kind of mechanisms were, for the State, that this 
imported workforce would be a controlled migration; for local authorities, that it 
would eradicate indigence by reducing irregularity as well as wandering by stopping 
the circulation of uncontrolled workers; for growers, that they would have ensured 
immediate availability of workers; and for Unió de Pagesos, that they would become 
the most powerful and representative Trade Union of the region (Achón, 2014). 
Thanks to the success of the initiative, Huelva’s growers did their own test in 1999, 
importing 600 workers from Poland (Gordo et all, 2014). 

The number of employed workers (mainly male in Lleida and female in 
Huelva) increased year by year, reaching its peak in 2007, when 40,491 workers 



9 MIGRATION AND LABOUR FORCE NEEDS IN CONTEMPORARY AGRICULTURE 11 

mainly from Romania and Morocco were recruited under the Huelva program and 
7,237 workers mainly from Romania and Colombia came to Lleida, becoming the 
two provinces with the most extensive use of the Spanish Temporary Circular 
Migration Program. 

The results show the success of this mechanism. Noting that between 50,000 
and 80,000 workers and between 8,000 and 9,000 workers are employed in 
collecting and packing agricultural products every season in Huelva and Lleida, 
respectively (López-Sala, 2016b), in some years, the program provides half or 
more of the required workforce.  

In the case of Huelva, a relevant evolution of the program over time was the 
progressive replacement of nationalities of the employed workers in the program 
(in Lleida this did not happen). If, by 2003, the majority came from Poland and, 
from 2004 to 2007, from Romania, only Moroccan workers would come in the 
following years. Two reasons explain this change: the entry of Eastern European 
countries into the EU and the financing of the AENEAS-Cartaya program. 

The recruitment in origin program makes the required work force available 
through a flexible mechanism allowing the state to control the temporality and 
return of migrant people by organizing an “orderly migration” (Reigada, 2012: 
108). Contracted women must have experience in agricultural work, be between 25 
and 45 years old and come from countries that have signed a bilateral agreement 
with Spain. Returns are controlled in two ways: subordinating their recruitment to 
the issuing of an authorization of the Spanish consulate and granting to workers 
who already returned their re-employment in the coming agricultural year. Poland 
and Romania were favoured by the authorities because of their geographical 
proximity, which guaranteed a not too expensive journey (Gordo, 2008). 

The entry of Poland (2004) and Romania (2007) into the EU again implied 
a change in the program. Citizens of these countries became European and, therefore, 
“free” to look for work in other national markets or other economic sectors in 
Spain, obliging a new orientation of the program. In the new context, Romanian 
and Polish workers have not stopped migrating to Spain to work in Huelva and 
Lleida’s agriculture but have done it out of the program, through personal 
networks and direct relationships with businesses. The former induced circularity 
began to generate a kind of autonomous and “spontaneous” circularity (López-
Sala, 2016b), a less controllable and predictable mechanism than the recruitment 
in origin program. 

The second element that changed the program definitively was EU funding, 
through the AENEAS program, implemented by the Municipality of Cartaya in 
2006. With a sum of 1.4 million euros, the locality committed itself to rewarding 
producers to turn again their focus to Morocco, whereas ANAPEC (Moroccan 
Labour Agency) received 5 million Euros to guarantee the program’s stability in 
their country (Hellio, 2014). European funding made it possible to put into practice 
the test that would define the future of circular or “controlled” migrations that are 
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functional to the needs of the Union. The idea was to experiment and, at the same 
time, compensate employers for the entry of Eastern countries into the EU and the 
consequent loss of stability in the control of the mobility of workers from these 
countries. In the following section, the program set up in Huelva for Morocco is 
explained in depth. 

Moroccan “a la carte” workers in times of crisis. Controversial 
aspects of the last program in Huelva 

Although it is certain that in the previous programs, a vast portion of 
“imported” labour was composed of women, the program with Morocco was 
exclusively designed to employ a female labour force. This sexual labour market 
division was based on supposed specific qualities attributed to women by 
employers, but in this case, above all, on their higher possibilities to return, a key 
aspect for the EU. 

ANAPEC’s selection of farmworkers was carried out on the basis of five 
criteria: good physical condition, agricultural work experience, a middle age, children 
and close family ties and, therefore, the status married, widowed or divorced. These 
criteria were considered fundamental to the success of the experiment because they 
were consistent with the need to ensure docile female labour, in good physical 
condition, prepared for work and little orientation to try to stay in Spain as they 
were burdened by family responsibilities in the country of origin. 

This latter aspect has been the most criticized one because it has institutionalized, 
in fact, sexual segregation in migration policies, reflecting the EU’s orientation 
towards a selective migration model, useful for economic needs but weakened from 
the social and legal point of view, as, for example, workers receive a seasonal 
permit, which cannot be extended, converted or renewed, linked to a single 
employer. There are two central ideas. The first is to have a useful, available and 
effective workforce, guaranteeing its return to the country of origin. This second 
objective is achieved through a set of factors identified by institutions and 
producers as “guarantees” of return: the existence of family ties in the areas of 
origin, the obligation to “behave well” and return at the end of the campaign as 
conditions to be able to be selected again the next year, and a lack of knowledge of 
their rights and the Spanish language. This mix guaranteed a return rate of 
approximately 80%6. 

Despite the initial reticence of producers to employ Moroccan women, the 
program was successful in terms of labour, ranging from 5,277 women workers 
imported in the 2006 campaign to 14,190 in 2008 (Macías et all, 2016). However, 
since this initial outcome, the number of women employed through this measure has 
fallen, up to the maximum limit imposed by the Government of 2,000 authorizations 
                                   

6 If we compare this figure with that of 2003, when 95 workers were recruited by ANAPEC as 
a pilot test and less than 10% of them returned, as shown in (HELLIO, 2014). 
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for the year 2013. The main reason can be identified in the economic crisis. With a 
steady increase in the number of unemployed workers across the country, the 
government decided to close all the programs (including the one of Lleida) to force 
producers to re-employ national workers (Caruso, 2016). These restrictions pushed 
employers to come back to Eastern Europe using the old networks to import 
workers (mostly women) from Romania. 

Data show that the recruitment of some Moroccan workers has not been 
completely stopped because they continue to hire some of them from year to year 
only for collection operations. Their number is symbolic, but it is maintained to 
“keep the machine oiled” (Gualda, 2012: 635) and not lose the networks built in 
the previous years to make it easier to reactivate this mechanism once the crisis is 
over. In the case of Lleida, this trend also continued, but the figures show that only 
241 workers arrived under the program in 2015 (232 from Colombia, only 9 from 
Morocco)7. 

Programs, especially the latest ones with Morocco, have been criticized or 
praised on the basis of different perspectives. The institutions have always stressed 
their triple win effect, as they would make it possible to develop the regions of 
origin and destination as well as the lives of migrants themselves (López-Sala, 
2016a). The program, in this sense, is conceived as a tool to reduce poverty 
through circularity as it constantly mobilizes capital between places of origin and 
destination, generating a co-development experience (Macías et all, 2016). 

On the other side, several studies reflect many negative aspects of these 
experiences. Workers are not docile as a natural attitude, but they are socialized to 
be so during the process of recruitment, in which they are trained to stay silent, not 
to give problems and not to criticize if they want to be employed again in the next 
campaign (Achón, 2011). Although their situation is legal and protected by the law, 
“it is difficult to assert their rights if a possible complaint exposes them to the risk 
of coming home, not renewing their contracts, or slipping into illegality” (Hellio, 
2014: 151). Another aspect is the constant submission of the workforce to the 
productive needs: no worker knows when they will leave or when they will return 
(they communicate that only a few days before the departure), some sign the contract 
and then are not called, others work less than expected because employers contract 
more people than those they really need, to have a reserve army. Work is paid by 
days, so if it rains, workers will not work and therefore will not be paid. Some 
cases of – as is called in Italy – “gray work” practices (irregular practices inside of 
a legal framework, such as declaring less days or not paying extra hours), control 
of workers’ mobility and job performance have also been identified. In fact, as said 
by Achón (2017), the philanthropic argument of these programs is only a way to 
legitimize a strategy purely representing “migratory utilitarianism”. 
                                   

7 Data come from Fundación Pagesos Solidaris and the Subdelegation of the Government in 
Lleida. 



 YOAN MOLINERO-GERBEAU, GENNARO AVALLONE 12 14 

Piana del Sele: a paradigmatic case of the Southern Italian deregulated 
model  

Piana del Sele is an agricultural area in the south of the province of Salerno 
in Campania, which covers the territory of eleven municipalities. Its production 
is divided into three sectors: livestock, horticulture and flower farming. With 
approximately 6,000 hectares covered by greenhouses, of which approximately 
3,000 are dedicated to the production of arugula and fourth range ready-to-go 
salads. The latter two are the most dynamic parts of the regions sector. 

Piana del Sele is characterized by a rich, dynamic and differentiated agriculture, 
where traditional ways of working coexist with modern technologies, with characteristics 
similar to those of California’s agriculture (MEDU, 2015). This variety is reflected 
in the diversification of labour demand, which oscillates between two extremes: 
from stable, permanent and continuous labour demand, especially in the case of 
protected crops, to an occasional demand, especially for activities that take a few 
days, such as planting seeds, cleaning the soil, or partaking in intense collection 
operations. 

In this given socio-economic context, as in other areas of Italian agriculture, 
circular migration mechanisms have never been implemented, although the possibility 
of establishing them exists, as national legislation allows it (see section 2). 

Migrant people have, over time, followed different routes to enter the country 
and the agriculture sector has become a first door to employment in the absence of 
alternatives for a portion of them. Our field research conducted between 2011 and 
2017 confirms that local workers’ entry into Italy has been diversified. In some 
cases, it has been irregular and, in other cases, especially for Moroccan workers, it 
has been regular, but such cases are often followed by fraud, with the immediate 
loss of the status of administrative regularity after their entrance (Avallone, 2017). 
Personal networks have led people towards Piana del Sele, where access to work 
occurs through direct relationships, mediated by friends, relatives or the caporali 
(the typical illegal intermediaries mainly established in southern Italy), outside of 
institutional channels. 

The irregular conditions of migrants, with which they accede to the labour 
market, are accentuated in the real labour relations. At a national level, the rate of 
irregulars employed in agriculture is estimated at approximately 17.5% on a 
general average of 15.7% (ISTAT, 2016), with research highlighting the centrality 
of grey labour, hence the distance between actual conditions and real wages from 
those laid down in national and provincial contracts (Avallone, 2017). 

Access to work is mediated, in some cases, by a so-called caporale, which 
offers a brokerage service, although this kind of intermediation is illegal and since 
2011 is a criminal offense. The caporalato system is one of the keys, though not 
the only one, and not the main one, for understanding the situation in agriculture 
and in the society of Piana del Sele (Avallone, 2017). In this context, access to paid 
work is often, although not always, a resource controlled by private recruiters 
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acting in direct or indirect collaboration with a portion of the farms. The caporali 
are intermediaries, Italians or co-nationals of migrant workers, who connect companies 
with workforces, guaranteeing at the same time access to work and a disciplined 
workforce. The caporali play the dual role of organizing the meeting between 
demand and job supply and the meeting of specific economic needs and specific 
social needs. In this sense, the caporali are the most functional figures for reproducing 
a context in which a portion of labourers are looking for work, under the pressure 
of unemployment, precariousness and migration legislation. The weakness of 
public employment services also partly explains why businesses that are looking 
for low-cost and disciplined workers, as is the case in other agricultural contexts in 
southern Europe, pay for the services of the caporali (Avallone, 2013). 

The reproduction of the informal brokerage system over time is based on the 
constraints for a portion of farmworkers in finding a job autonomously, determined 
by the attitude of businesses, which constantly delegate this role to the caporali. 
The latter, in other words, sell a resource to workers, that of acceding to employment, 
privatizing the organization of the labour market. In this way, a portion of the 
workforce becomes completely dependent on the caporale, in an ambivalent 
relationship in which a good relationship with one or more caporali is crucial to 
obtain a job, albeit in a disadvantaged force relationship.  

Access to work through a caporale worsens employment conditions, especially 
because of the subjective situation that this entails but also because of the reduction 
of real wages due to the fee that has to be paid for the intermediation service. The 
worst result, however, is the general spread of grey labour in agriculture, which has 
led to a structural loss of wages, which can be between 25% and 35% at the local 
and national levels (Avallone, 2017; Dines and Rigo, 2015). 

In-depth interviews with foreign workers do not reveal the existence of circular 
migrations. In the case of people coming from countries outside the European 
Union, primarily from Morocco, India and Ukraine, the procedures for entry or 
stay have often been characterized by administrative irregularities, regularized 
through amnesties and the flows decrees. For this part of the workforce, returning 
to the country of origin is subject to obtaining a regular administrative status, a 
residence permit, but not converted in circular migrations. Only in some cases do 
migrants return to visit their family in their country of origin, for a few months, but 
in this case, it is not possible to speak of real circular migration as, on their return 
to Piana del Sele, people usually have to start by looking for a new company for 
employment, with no stable reinstatement programs to which they can refer. 

This is also the case of the workforce coming from countries belonging to the 
European Union, locally coinciding with Romanian nationals, who come back to 
their country of origin for short periods.  

As highlighted in some interviews with agricultural employers, the flows 
decrees, based on the quota system, have been used over time to regularize some of 
the foreign workers: 
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“this tool targets, in reality, foreigners already present on the Italian 
territory, who through this procedure are regularized. The fact that the flows 
decrees are usually used to regularize, albeit for a long time, those who are 
already in Italy can be demonstrated even formally, verifying the fact that 
firms use nominal applications (...). It is clear that businesses or their 
intermediaries have a direct and privileged relationship with the immigrants 
they are requesting” (agricultural employer). 
“The problem is that in the flows decrees there are two or three things of 
difficult application. One, the worker must be in Tunisia, which is a 
buffoonery, it’s a fiction because we all know that the worker is here because 
I do not know what’s up there, I know you, who’re here and want to work and 
then I have to make a fiction” (agricultural employer). 

The constant presence in the enclave of a workforce that is willing to be 
employed has contributed, together with the other institutional, regulatory and 
organizational factors identified (Santoro, 2006), to a social regulation of the 
workforce based not on circular migration programs but on grey labour and the 
management of the condition of expulsion and, in some cases, the administrative 
irregularity of non-EU migrants. 

The local agricultural labour market has never lacked a workforce and therefore 
does not require the implementation of circular migration programs. The regulation 
of the workforce is based on the combination of different social forms, which, in 
summary, concern four factors. The first relates to the fact that migrant workers in 
agriculture are already present on the territory and are bound to this sector of the 
labour market because it is difficult for them to deal with other different sectors. 
The second factor concerns the organization of production, which, ranging from 
seasonal to non-seasonal crops, extends throughout the year, constantly requiring a 
workforce, albeit with variable performance over a period of time based on production 
needs. The third factor is the spread of grey or completely irregular labour (called 
black labour in Italian), favoured by the absence of institutional controls but also 
by the socially defined difficulty of denouncing employers as this can carry difficulties 
to accede to new jobs on different farms. The fourth factor is related to the 
employers’ guidelines. They are less interested in bureaucratic regulatory tools that 
can slow the process of recruiting workers; in some cases, the just-in-time demand 
requires them hiring workers from one day to another, so they are more prone to 
follow more predictable logic such as the informal intermediation system of 
caporali or direct relationships with the workforce. 

In summary, social regulation to access the agricultural labour market in 
Piana del Sele is achieved through a varied combination of formal and informal 
factors and relations, which mainly concern the articulation of normative provisions 
introducing different administrative statuses, informal intermediation, the presence 
of labourers on the territory, and the systematic organization of grey work patterns. 
This set of factors conforming the “deregulated model” (Molinero-Gerbeau and 
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Avallone, 2016) does not require specific circular migration programs, which tend 
to make the labour market more rigid and, therefore, dysfunctional to the interests 
of agricultural companies and, in part, to the foreign workforce itself. 

THE CAPITAL-LABOUR RELATIONS AS A DETERMINING FACTOR  
FOR SETTING UP (OR NO) PROGRAMS 

The observed cases show two completely different models of foreign workforce 
insertion in the agricultural sector, representing two typical ways of introducing 
migrant labour in agriculture that can be observed throughout the contemporary 
world-ecology (Molinero-Gerbeau and Avallone, 2016). If Huelva and Lleida are 
prototypical cases of state-controlled programs, Piana del Sele is a paradigmatic 
case of “deregulation” and the heterogeneous use of labour through a mixture of 
formality, informality and irregularity.  

The Spanish and the Italian States share the same European supranational 
regulation and have defined seasonal permits that allow the creation of programs to 
import workers from third countries. However, what determines the organization, 
or lack thereof, of circular migration programs is the relationship between labour 
demand and supply and, more broadly, the relationship between capital and work 
in each specific enclave. The lack of available workers has driven producers and 
the state to try to import work by organizing their mobility, but if there is already 
an actively and steadily reproducible local reserve army, then business interests are 
met, reducing interest towards the definition of specific recruitment programs. The 
latter exists to the extent that they are needed to meet the needs of farms: this 
condition is essential to understanding why these programs have been developed in 
some enclaves, but it also explains why in others there was no need to put them in 
practice. 

Huelva, Lleida and Piana del Sele are clear examples of this functioning. 
Whereas in the spanish cases there was a traditional lack of labour, this did not 
happen the latter. Piana del Sele’s employers have been able to develop industrial 
agriculture thanks to the architecture of the Italian migration policy geared towards 
the production of a reserve army of irregular migrants, which has guaranteed the 
constant availability of low-cost workers. The traditional forms of recruitment that 
have been present for at least a century in southern Italy, such as the caporalato, 
have adapted themselves to the changes required by the new forms of production, 
but the practice of informal intermediation has always been a guarantee for 
producers, who have never worried about organizing programs to recruit workers 
in origin. In addition, the caporalato, from the point of view of its utility to 
growers, has remained a functioning system, allowing just-in-time availability of 
labour and thereby maximizing the benefits of each campaign. Various forms of 
legal and illegal intermediation between employers and labour force exist also in 
Huelva and Lleida but do not form a system as strong as the caporalato and 
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generally serve to provide an “extra” workforce when programs are not enough to 
cover all the needs of the collection. 

Another important factor in identifying the propulsive factors of programs is 
the type of production that prevails in the specific enclaves. Huelva’s main crop is the 
strawberry, which absorbs almost all agricultural activity in the region, concentrated in 
a long season, from the end of February to the middle of June. Gordo et al (2014) 
explain that this factor is decisive for the program because, unlike the areas where 
there is work year-round, Huelva needs 60,000 workers during a maximum period 
of four months, being extremely dependent on a travelling workforce not permanently 
established in the territory. It is the same for Lleida, where 9,000 workers are 
required for working a maximum of four months. The program makes it possible to 
have a workforce that is not available in the enclave, for a period when it is needed. 
In Piana del Sele, however, the most common crop, arugula, can be produced 
throughout the year under greenhouses. In addition, agricultural production is 
varied and constantly requires labour; this helps to stabilize a part of the labour 
force and guarantee the constant presence of migrants willing to work for Piana del 
Sele’s firms. The deseasonalization of production has reduced uncertainty about 
the availability of labour for local employers, who do not have to support other 
mechanisms, such as recruitment programs, to ensure the presence of workers 
when it is needed. 

In this sense, predictability is a central element. Huelva and Lleida’s programs 
ensure that production needs are met despite the absence of a reserve army in 
place. In Piana del Sele, predictability is obtained through the combination of 
different factors, related to the legal architecture of the national migration policy, 
which guarantees the availability of irregulars in the country; to the deseasonalization 
of production, which allows settling workers on the territory; and the existence of 
the caporalato, which connects a portion of workers and employers, despite the 
dispersal of farms on a vast rural area. 

In addition, in Italy, two important factors can be identified to disincentive 
the creation of recruitment programs. On the one hand, the traditional extension of 
informal practices in the agricultural sector (Colloca and Corrado, 2013) and the 
absence of effective State controls allow employers to reproduce this logic. On the 
other hand, the rigid procedure to obtain seasonal permits linked to the available 
quotas of the flows decrees has reduced, especially up to 2014–2015, the chances 
of employing workforce in line with production needs (Amnesty International, 
2012), which has not helped in converting the sector into a more formalized one.  

How are migrant people affected by these models? One might think that the 
program model, controlled by the State, and verified by local actors, will better 
ensure respect for workers’ rights compared to the deregulated dynamics dominating 
Piana del Sele. Some authors, such as Olga Achón (2011), show how programs are 
a social control mechanism where one finds “a normativisation of [the workers’] 
daily life and the limitation of some of their fundamental individual freedoms”. 
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Frédéric Décosse (2017) qualifies the situation of workers in the French program as 
of “voluntary servitude”: workers in these situations formally choose to sell their 
workforce but are entirely subject to the discipline of the companies that employ 
them. The fact that they are hosted in the workplace, their lack of knowledge of the 
local language, the impossibility of changing workplaces and the compulsory 
return are other elements highlighted by some of the program analysts who have 
shown the limits imposed on the autonomy of migrants all ‘inside these production 
relationships (Hellio, 2014). 

The factor explaining the preference of employers for programs over irregular 
employment is again predictability, because even if irregular migrants are on average 
willing to work for lower salaries, they also constitute a more volatile labour force 
(Achón, 2011: 2). This means that, even if irregulars have an important limitation 
on their rights, they are not forced to work for the same farm and can develop a 
multitude of strategies that are prohibited for migrants involved in the programs. It 
is true that these can run away and become irregulars, but this possibility is 
difficult because of deportations, guaranteed by bilateral agreements, and the strict 
control of their mobility managed by the State. 

Do these considerations converge to mean that irregular migrants in Piana del 
Sele may exercise more agency and autonomy than those who are hired through the 
program of Lleida and Huelva? In fact, even irregular people depend on firms to be 
regularized, confirming that no model is better than another from the point of view 
of migrant workers, as strategies are adopted in a differentiated way according to 
the local and social structure. 

CONCLUSIONS 

The study of concrete contexts, such as Lleida, Huelva and Piana del Sele, 
shows the limits of the EU’s circular migration policy. In the first two cases, the 
economic crisis revealed the difficulty of maintaining a model that legally imports 
workers in a context of unemployment and mass precariousness. Programs have 
become virtually irrelevant in recent years, and migrants outside of them, such as 
undocumented people and Eastern Europeans, have been again prioritized. In Piana 
del Sele, the situation is even clearer: although national migration policy has been 
harmonized with the Union’s guidelines, the formal architecture has never been 
used to organize recruitment programs; in fact, it has become a cheating mechanism 
for a portion of migrants. 

The observation of these three cases has allowed us to conclude that 
circularity depends on many factors, but above all, it depends on the interests of 
local growers. In the case of Piana del Sele, businesses never requested the 
implementation of such programs, and therefore they do not exist. In the case of 
Lleida and Huelva, growers requested a program of this kind to avoid labour 
shortages, showing how macro-politics and macroeconomics intersect, establishing 
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the formal framework through which the mobility of workers in agricultural 
enclaves occurs. 

Food production will not stop. New frontiers of labour will appear, and farm 
employers will develop new mechanisms to ensure the availability of cheap 
workers. It is not the existence or absence of recruitment programs that will 
determine the survival of the agricultural sector in Spain or Italy. Its centrality in 
reproducing the accumulation process is so important (Moore, 2015) that it cannot 
be stopped by limitations of the labour supply. In the current power relations, the 
migrant reserve army will continue to maintain cheap food production in Europe 
with or without programs. 

Europe already experienced a first period of recruitment programs between 
the end of World War II and the 1970s. Stephen Castles (2006) identified their 
death and then their resurrection at the beginning of the XXIst century. Are we 
now facing the end of this second period? Are we at the beginning of a new phase? 
Will the new law against caporalato approved in 2016 in Italy (Law 199/2016) put 
an end to the current system, and will Italy move towards a more regulated model 
with specific recruitment programs? Will the ‘end’ of the economic crisis in Spain 
announced by the government allow growers to reopen the program? These 
questions represent opportunities for future research in this study area. 
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n anii ʼ80, Italia și Spania au trecut prin schimbări politice și 
sociale. Acestea au inclus un salt demografic, trecând de la a 
fi țări de emigrație, la țări de imigrație. Creșterea economiilor 

și trecerea la neoliberalism au transformat structural diferitele segmente 
productive, inclusiv sectorul agricol care a adoptat progresiv modelul industrial 
Californian. 

Această transformare a necesitat o forță de muncă imensă într-un moment 
în care populația națională abandona sectorul, așa că agricultorii și-au îndreptat 
atenția spre muncitorii migranți, care au devenit azi un factor structural de 
producție în lanțul global agricol. 

Felul în care migranții au fost recrutați spre a se potrivi cererilor de 
producție a diferit de la un context la altul, și a depins de interesele specifice 
ale fermelor din diferite zone. Acest articol analizează, printr-o perspectivă 
comparativă, mecanismele legale, informale și instituționale implementate în 
Spania și Italia, spre a încuraja recrutarea de forță de muncă străină, verificând 
cum au fost promovate sau nu programele de folosire a forței de muncă migrantă. 
Spre a înțelege cum au fost implementate aceste politici, au fost comparate cele 
două zone: Huelva, Lleida, în Spania, și Piana del Sele, Italia (Sudul Italiei), 
spre a identifica factorii care explică de ce unele zone agricole ale ecologiei 
globale au configurat sisteme care importă forță de muncă din periferia globală, 
iar altele au privilegiat un model nereglementat. 

Cuvinte-cheie: munci agricole; ecologia globală; migraţie circulară. 
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he article deals with value orientations of youth in the sphere 
of family and relationships, which are influenced by various 
factors. The most significant factors are the dynamics of values 

in society, the model of parental family and socio-demographic situation in 
the country. It is important to study the formation of family values in the 
minds of young people, as young people’s perceptions about marriage and 
family sum up the past experience and create a prototype of the future family. 
The style of behavior in a family, sexual behavior, and marital status of youth 
is not isolated; it largely determines the demographic structure of the whole 
family, prospects of its development, the nature of the tasks and the problems, 
which it has to solve. Therefore, a study of trends in the development of 
marriage and family value orientations of youth, as well as the problems of 
family socialization relate to multiple areas of sociology: sociology of youth, 
sociology of family, sociology of culture, sociology of education. They are 
important to study not only in Russia, but also in world practice. 

Кeywords: youth; family values; socio-demographic situation; family; 
marriage; society; transformation of values. 

INTRODUCTION 

Family values form the inner core of the culture and the spiritual component 
of the needs and interests of individuals and social communities; they are unique, 
and they cannot replace any other benefits. 

Family values are the beliefs that contribute to creative and constructive 
activities of the family and its members, not inconsistent with the norms of society, 
based on love, mutual understanding, cooperation, and kindness. It is the conscious 
and conscientious performance of marital and parental duty, the responsibility for 
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child rearing, home management, communication with society, transfer of positive 
family experiences and traditions to future generations. 

Let us discuss different theories of family values. 
Structural and functional theory helps to classify family values based on 

social functions performed by the family: the reproductive function (the value of 
children); the socialization functions (the value of participation of both parents and 
older generations in the upbringing of children); the existential function (the value 
of intrafamiliar communications, the value of family microclimate, the value of 
health, well-being, and maintaining the longevity of family members); economic 
functions (the value of family business and family consumption) (Vinken, 2007). 

The conflict theory considers family values as a source of conflict interaction 
in the family, while conflicts of family values are a natural part of family life. The 
constructive function of conflicts of family values is that they can become a 
powerful source of development of the individual and the group. For the person, 
these consequences can be expressed in achieving peace of mind, tranquility, 
increasing the meaningfulness of life, appearance of a new consciousness. Thanks 
to the conflict of values, the new goals, norms, and rules may appear in the family. 
Constructive family values include: motherhood, paternity, marriage, relationship, 
love for children, husband or wife, parents; willingness to help; willingness to take 
responsibility for family members; children education of love for the Motherland, 
nature; promotion of a sense of responsibility for actions in children, etc. The 
destructive function of conflicts of family values is that at the level of the individual 
it can lead to a growing sense of social and psychological discomfort. There is a 
shift from the motive to the goal: the conflicting parties begin to forget that their 
goal is to resolve the situation. In the first place comes the desire to hurt the 
partner, cause harm to him/her, sometimes even at the cost of your own harm. At 
the level of intrafamiliar functioning, the destructive function of the conflict of 
family values can be manifested in the violation of the information exchange, the 
system of interrelations, weakening the unity of the family, reducing its cohesion, 
inability to withstand difficulties. Non-constructive family values include: selfishness; 
conscious childlessness (antipathy for children); birth of children in order to receive 
benefits; violence against children and other family members; adherence to non-
traditional forms of marriage and family relations (cohabitation, guest marriage, 
swinging, etc.); refusal to perform family functions; refusal or deviant forms of 
children upbringing, etc. (Ule and Kuhar, 2008). 

The system approach treats family values as a relationship of three groups of 
values: 

1) the values of marriage include: fidelity, equality of spouses, or the dominance 
of one of them, the value of various sexual roles in the family, the value of 
interpersonal communication between spouses, the relationship of mutual support 
and mutual understanding of the spouses; 
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2) the values of parenthood include a system of interrelated phenomena, such 
as parental feelings, social roles and relationships, attachment to children, a style of 
upbringing. A special binding role among other family values is played by children 
who are the main value of the family; 

3) values of kinship embrace: blood relationship (honoring ancestors, pride in 
belonging to one’s family, composing a family tree, spiritual continuity), caring for 
the health of parents, relatives, sons’ debt; family harmony; family customs, traditions, 
rituals (Simons et al., 2013). 

In the attitudes and minds of young people, the family values, on the one hand, 
summarize the social experience of past and present, and on the other hand – create 
a prototype of the future family, predict the indicators of demographic behavior 
and development in the future. Family values of young people are forming not 
spontaneously, but under the influence of many factors (Figure 1). 

Figure 1 

Factors influencing the formation of family values in youth 

 
 
There are several scientific theories about the impact of the social situation 

on the family values of young people: 
1) the crisis approach. According to this concept, the formation of family 

values in young people occurs in the conflict between the individual and social 
values, with the inevitable impact of the social situation; 

2) the modernization approach asserts that there is a transformation of the 
family values of young people within the change from the traditional type of family 
to the modern one, and as a whole it has a positive orientation. Current trends in the 
family values of young people respond to the influence of the social situation and 
should not be interpreted unambiguously as a deviation from the norm. They are 
rather signs of significant and irreversible evolutionary shifts in the family 
institution itself; 

3) the concept of dependence. According to this concept, young people are in 
a more difficult financial situation; they need state and parental support; they usually 
do not have housing; and they have increased requests for spiritual development.  
In the crisis conditions of modern society, young people face many social, political, 
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economic, and moral changes in the life of society and cannot cope with them 
alone. 

The youth is in the midst of current socio-demographic reality of serving a 
significant factor in the formation of family value orientations, behaviors and life 
priorities of the young generation.  

The influence of socio-demographic situation on family values of young 
people manifests firstly in increasing the age of marriage. Data indicate that from 
1997 to 2011, the age of marriage increased for men from 24.4 to 27.4 years, and 
for women from 22.2 to 25.0 (Kurakina, 2015). Secondly, in the increased number 
of divorces, there is an evidence that 1/3 of all divorces happen in families that 
exist less than a year, and another 1/3 of divorces – in families with marital 
experience from one year to five years (Pakhomova, 2010). Thirdly, the social 
norm “to have no more than two children in the family” becomes widely accepted. 
The proportion of the population that do not have and do not plan to have children 
increases (14% in 2004, 18% – 2007, 20% – 2011). In the future, 12–15% of young 
people under 30 can remain deliberately childless. Fourthly, among young people, 
there is a setting for late delivery (Kurakina, 2015). Fifthly, the problematic social 
situation negatively affects the level of mortality among young people. In 2012, 
external causes of death (alcohol, drugs, accidents) caused 68% of all deaths in 
Russia among young people of 15–29 years (Scherbakova, 2014). 

The department of social work (N. P. Ogarev, Moscow State University (2016)) 
carried out a sociological study on “The impact of current socio-demographic situation 
in Russia on the formation of family values of youth”.  

The problem of the study was to identify the impact of current socio-
demographic situation in Russia on the formation of family values of youth, and 
the role of social work in this process. 

The purpose of the study was to explore the characteristics of the impact of 
current socio-demographic situation in Russia on the formation of family values of 
young people, and to highlight the perspectives and recommendations of preparation 
of youth for marriage and family life in the aspect of social work areas. 

The degree of scientific knowledge of the topic and the problems of research. 
Multidimensional and multidisciplinary nature of the impact of current socio-
demographic situation in Russia on the formation of family values of youth, and 
the role of social work in this process determine the variety of used scientific 
sources. Thus, the impact of current socio-demographic situation in Russia on the 
modern youth got its coverage in the writings of M. K. Gorshkov (Gorshkov, 
2010), Yu. A. Zubok (Zubok, 2003), M. I. Ivliev (Ivliev, 2010), G. I. Klimantova 
(Klimantova, 2004), E. V. Kurakina (Kurakina, 2015), E. V. Maslukova (Masliukova, 
2016), G. A. Fomchenkova (Fomchenkova, 2014), E. M. Shcherbakova (Scherbakova, 
2014), and others. 

The formation of family values and orientations of young people occurs in 
the context of the transformation of the family institution. Therefore, the scope of 
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sociological literature on the problem of the development of the family institution 
in modern Russia was an important unit of work, the analysis of which is necessary 
for this study. The study reveals the depth of contradictions in modern family-
marriage sphere of society, manifested both in crisis and in evolutionary trends of 
development of family values and relations. The following works should be noted: 
A. I. Antonov (Antonov, 1998), T. M. Afanasyeva (Afanasieva, 2006), N. F. Divitsyna 
(Divitsyna, 2006), M. S. Matskovsky (Matskovsky, 1989), L. I. Savinov (Savinov, 
2000) and others. 

According to some authors, the issues of family manners, sexual behavior, 
and marital status of youth are not isolated and largely determine the demographic 
structure of the whole family, prospects of its development, the nature of tasks and 
problems that it has to solve. We should note the works of the following scholars: 
E. Giddens (Giddens, 2013), V. T. Lisowsky (Lisovsky, 2000), V. A. Sysenko 
(Sysenko, 1999) and others. The works of these scientists form the scientific 
reference for further conceptualization and development of topical problems in the 
field of sociology of youth. 

Socio-demographic situation actualizes the importance of conducting social 
work with young people, in order to promote constructive family values. The role 
of social worker in the formation of family values of young people is particularly 
significant when parents are unable to prepare young people constructively for 
marriage and family life. Even if the experience of family life of parents and family 
values are positive for children, the help of social worker may not be superfluous. 
It will help to complement and reinforce the positive aspects of premarital 
preparation from the point of view of objective reality and scientific-research 
positions of such authors as S. I. Grigoriev (Grigoriev, 2014), N. F. Basov (Basov, 
2012), E. I. Kholostova (Kholostova, 2013), T. V. Solovyova (Solovyova, 2016) 
and others. 

It should be noted that there is a disagreement among scholars concerning the 
place of family values in the value system of youth. A number of studies on youth 
and its priorities demonstrate a sufficiently high value of family in the value system 
of young Russians. However, some specialists are very candid in their negative 
assessments of the values of the youth in the field of marriage and family, noting 
the destruction of family values in modern Russia, as well as believing that in 
today’s Russia, a considerable part of young people have formed a distorted view 
of family as a way to meet sexual needs. The researchers also talk about the paradoxes 
in the value consciousness of the Russian youth as the high value of family in the 
youth environment combines with the admissibility of prostitution, approval of 
physical intimacy for a fee, arranged marriages, etc. 

Family values of youth in modern socio-demographic situation in Russia 
are considered during the analysis of the works of T. A. Gurko (Gurko, 2015), 
I. F. Dementieva (Dementieva, 2012), V. I. Zhukov (Zhukov, 2014), D. V. Zernov 
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(Zernov, 2015), Kuzina and Vinokurova (Kuzina and Vinokurova, 2016), and 
others. 

Currently, the attention of scientists is attracted to the problematic issues of 
premarital preparation and questions of teaching young people constructive family 
values. However, this direction is still poorly developed; it needs improvement and 
more serious attitude of the state structures. Prospects and recommendations for the 
preparation of young people for marriage and family life in the aspect of social 
work areas under conditions of modern socio-demographic situation in Russia are 
considered in the analysis of works of E. I. Zritneva (Zritneva, 2005), I. V. Dubrovina 
(Dubrovina, 2015), N. G. Lagoyda (Lagoyda, 2013), S. V. Kovalev (Kovalev, 
1991), A. S. Makarenko (Makarenko, 1988), D. N. Isaev (Isaev, 1988), and others. 

In this work, the authors used the results of empirical sociological research 
for secondary analysis devoted to problems of family values formation of youth in 
modern socio-demographic situation in Russia. These problems were analyzed and 
described by A. Kryukova (Kryukova et al., 2014), S. P. Ivanenkov (Ivanenkov, 
2012), L. Popova (Popova, 2014), E. I. Zritneva (Zritneva, 2005). In general, Russian 
scientists, regardless of the study area and the chosen methodology, note the 
inconsistency and ambiguity of the process of value dynamics in the youth 
environment, which is characterized by both positive and negative traits. According 
to S. P. Ivanenkov, “in a situation of instability, the previously stable regulatory 
space is eroded; it loses its borders, shapes, and, consequently, the identification 
processes become complicated in the youth environment; new forms of age 
solidarities appear (stylistic, symbolic, and virtual), and the youth have their own 
idea about future” (Ivanenkov, 2012).  

Thus, on the one hand, the research topic is highlighted deeply enough in 
scientific literature (this refers to the problem of youth and its values, to the problem of 
the demographic crisis in Russia and the factors of this phenomenon). On the other 
hand, the issues of family values and orientation of the youth, its demographic 
behavioral strategies, conditions and factors of their formation and implementation 
have not received conceptual studies on the sociological level. In addition, the 
problem of family values and orientations in the context of demographic development 
of Russian society has not received the conceptual study in a comprehensive way. 
However, the accumulated potential in the sociology and demography of the 
family, sociology of youth, and sociology of spiritual life is very wide and it is 
impossible to reach the level of solving the research problem without extensive 
analysis. The conducted analysis of the degree of scientific elaboration of the 
research problem allows making a conclusion about the multiplicity of the raised 
issue; its high degree of inconsistency and ambiguity from the position of both the 
presented research directions and perspectives of value of youth development, and 
the functioning of the family institution, a transformation of which generates 
different variants of implementation of family strategies and styles. Basically, we 
need a deep sociological conceptualization and applied development of formation 
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and development problems of family values and orientations of Russian youth, 
that are considered in this study as a key indicator of population dynamics and 
demographic prospects. 

We should note the significance of the research problem not only for Russia, 
but also for world practice. Economic and social changes radically affect young 
people, their values and attitudes, and transform their experience not only in Russia 
but also in many parts of the world. Foreign scientists noted that modern youth 
faces a wider range of uncertainty and problems than in any previous era (Jeffrey 
and McDowell, 2004). In foreign literature, the problem of social uncertainty and 
confusion of youth is associated: with the desire and ability of young people to 
build a new model of life path focused primarily on career (Vinken, 2007); with the 
need to become financially independent, and then realize their aspirations related to 
family life (Ule and Kuhar, 2008). There is a perception that young people seek for 
life in modern cities – large settlements, administrative by developed, industrial 
and cultural centers providing a great opportunity of premarital search for young 
people. However, urban life is often related to the difficulties of adapting to not 
quite favorable socio-economic conditions. Many young people today express their 
values and preferences that are attached to the urban environment, which indicates 
the existence of an urban ethos of youth, including a certain life style, culture, and 
hierarchy of values (Baeck, 2004). 

The needs in conducting social work with young people are also covered in 
the foreign scientific works (McCullagh, 2002; Stoesz, 2002). 

In addition, the scientific literature allocates global trends of family that 
directly affect family values of young people, for example: 

– modern social environment (family, peers, and neighborhood) often becomes 
the cause for risky sexual behavior among young people;  

– the growing popularity of the extrafamiliar way of life, values of freedom 
from family obligations, and self-realization in professional activities that is supported 
by the whole economic system, preferring the worker that is not burdened with 
family and children (Chen et al., 1997); 

– the norms of having few children rather than many children become more 
common in families. The number of children in a family is reduced up to their 
complete absence; 

– the level of nuptiality is declining; a number of people choosing alternative 
(illegitimate) forms of family relations is increasing; there becomes more divorced 
and single-parent families, higher number of single mothers; 

– there is a transition of a number of family functions to other social institutions, 
which results in many family bonds losing their previous value; 

– there is an “erosion” process of behavioral norms system in the field of 
marriage and family, and “erosion” of views on the content of family roles in 
young families. 
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Similar processes could influence the premarital behavior of today’s youth, 
as the experience of family life of parents is a determining factor in the formation 
of marriage and family attitudes of children. In the process of transition to adult 
life, an example of family relationships is of special importance to an individual 
(Myklebust and Solvang, 2005). Thus, young people from wealthy families that are 
continuously married are more committed to family values and less likely to 
engage in a risky sexual behavior (Simons et al., 2013). 

Aims of the study:  
1. To characterize the problems of youth in modern socio-demographic 

situation in Russia; 
2. To justify the formation of family values of youth in modern socio-

demographic situation in Russia, in the light of social work approach; 
3. To analyze the impact of current socio-demographic situation in Russia on 

the formation of family values of youth, and the role of social work in this process 
(by the example of Saransk city); 

4. To examine the family values of the youth in the conditions of modern 
socio-demographic situation in Russia, according to the results of a sociological 
survey (by the example of Saransk city); 

5. To highlight the perspectives and recommendations of preparation of 
youth to marriage and family life, in the aspect of social work areas in the context 
of modern socio-demographic situation in Russia. 

Basic research tools – questionnaire of the sociological survey developed in 
accordance with the problem, purpose and aims of the study.  

The survey questionnaire included 27 questions including ones about the 
reproductive attitudes of young people, the estimated age of marriage, the motivation 
for future marriage, and family relations. A separate block consisted of questions 
revealing constructive and non-constructive family value orientations of young 
people, young people’s attitudes about the form of marriage and family relations, 
family characteristics, attitude towards divorce. Important questions were those 
helping to clarify the topics of pre-marital training of young people, including roles 
of the family, the state, and qualified specialists; and the degree of young people 
readiness for fulfilling a number of family roles and functions. 

The chronological scope of the research – January–March 2016  
The territorial scope of the study – Saransk city. 
The empirical base of the study consists of statistical data published on the 

official website of Russian Federal State Statistics Service, the legal sources and 
materials of the Russian sociological studies published in monographic and periodical 
literature; information on the issue published in the scientific periodical literature, 
Internet sources; results of the authors’ own research. 

When conducting this research, the authors applied three groups of research 
methods as methodological framework: 1) general scientific methods: analysis, 
synthesis, comparison, generalization, interpretation, systematic method, secondary 
analysis of empirical data of sociological studies; 2) specific scientific methods –  
a questionnaire survey of young people in the city of Saransk; 3) methods of 
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results’ processing – mathematical methods, classifications, typologies, groupings, 
information summarizing and interpreting. 

The general totality of coverage included the total number of Saransk youth – 
115,615 thousand people (Table no. 1). 

Table no. 1  

Statistics on the distribution of young people aged 14–30 years of age by type of settlement  
in the Republic of Mordovia in 2015 (“The state Committee  

of the Republic of Mordovia for youth,” n.d.). 

Type of settlement The number of young 
people (thousand people) 

The proportion of young people 
relative to the total number of 

youths (%) 
Cities and urban settlements 115,615 66.2 
Rural settlements   58,962 33.8 

 
The totality of coverage amounted to 0.1% of the general coverage – 144 people. 

According to gender, the respondents were distributed as follows, 85 girls and 59 boys. 
The sample was random. The respondents were students of secondary schools of 
the Saransk city. 

Criteria for the respondents selection for a sociological survey: 
1) Lack of experience in registered and unregistered marriage; 
2) Permanent residence in Saransk city (presence of residence permit); 
3) Presence of the status of a senior student of the secondary general school; 
4) Desire to participate in a sociological survey. 
The sample is of a stratified type with steps organization according to the 

territorial principle. At the last stage of selection, a quota sample was used. As 
quota attributes, we used such categories as gender, age, and territory of residence. 

RESULTS 

As a result of questionnaire survey of youth, we have made the 
following conclusions.  

Firstly, parent family, social values and socio-demographic situation in the 
country are the dominant factors affecting the formation of family values of young 
people. The experience of family life of parents is the main source of opinions of the 
young people about the functions, role and purpose of the family (86,6% respondents) 
(Figure 2). For 52.6% of the respondents, the family life of the parents is indicative 
of a positive example (Figure 3).  

However, the media and the Internet (66,4%) (Figure 2), the socio-economic 
situation in the country (76,6% of girls, 67.8% of boys), socio-demographic policy 
of the state (95.5% of girls, 85,9% of boys), the norms and values of society 
(76.7% of girls, 75.4% of boys) affect the attitudes of young people regarding 
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family behavior, conjugal duties, the estimated number of children in the family, 
and age at marriage. 

Figure 2 

The sources of ideas of young people about family,% 

 

Figure 3 

Distribution of opinions of respondents to the question:  
“Do you consider the family life of your parents as a role model?” 

 
 
Secondly, the priorities and attitudes of young people are associated with the 

model of a modern egalitarian family based on:  
– fair and proportional division of household duties between family members 

(87.1 percent);  
– interchangeability of spouses in the solution of domestic problems, upbringing 

of children (76,6%);  
– discussion of key issues and joint making of important family decisions 

(87,6%);  
– equal contribution to the replenishment of the family budget (56,9%) and 

its spending (63,3%). Let us refer to Table no. 2. 
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Table no. 2 

Distribution of respondents’ answers to the question  
“Who in the family should perform certain roles and responsibilities, family functions?”,% 

№ Family roles, responsibilities, functions Husband,% Wife,% Both,% 
1 Upbringing of children – 23.4 76.6 
2 Minor repairs in the house 88.9 – 11.1 
3 Replenishment of the family budget 41.6   1.5 56.9 
4 Disposal of the family budget 17.8 18.9 63.3 
5 The preservation of the health   5.6 87.7   6.7 
6 Health care of family members – – 100 
7 The organization of family rest 10.7   1.7 87.6  
8 Household duties   1.3 11.7 87.1 

 
The results of the survey illustrated in Table no. 2 show that the modern 

youth is oriented not towards the traditional approach in the household duties 
distribution (the husband is the head of the family), but towards the equal rights of 
the spouses. 

We should note the factors that influence the future of the family fortune, in 
the opinion of the youth (Figure 4). 

Figure 4 

The factors that influence the future of the family fortune, in the opinion of the youth,% 

 
 
In the comparative analysis of the data obtained in our study and the study 

described by D. V. Zernovoy, we can highlight the factors that affect the future 
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family happiness of the young people in different historical periods of the Russian 
society transformation (Table no. 3). 

Table no. 3 

Sources of fear of youth reflecting social position according to sociological research,% 
(Zernovoy, 2015) 

Sources of fear of youth reflecting their social position 1991 2013 
A threat to the health and life of relatives 69 81 
An opportunity not to realize their abilities, talents 27 42 
The threat of mass epidemics (AIDS, etc.) 41 38 
The opportunity to be at the bottom of life, to be poor, restless 41 37 
The danger of losing freedom 41 37 
Loneliness 35 31 
The threat of ecological disaster 48 30 
Rampant crime 35 27 
The threat of nuclear war 33 25 
The possibility of civil war 32 25 
The arbitrariness of the state entities 24 24 
The threat to the values of culture and civilization 25 16 

 
The results from the Table no. 2, Table no. 3 and in Figure 4 allow us to 

make an assumption about the interdependence between the orientation of modern 
youth to the egalitarian family and the concern about future family happiness in 
conditions of society transformation. According to youth attitudes, the variety of 
social threats in the modern family could be mastered only by communicating and 
equally sharing the responsibilities between the spouses with respect to both the 
family budget replenishment and the children upbringing. 

Thirdly, the installation of creative, constructive family values dominates 
among young people, contributing to the achievement of universal values and those 
family values, which are considered to be common in this culture: love between 
spouses (78.3%); love towards children (99,4%); understanding (100%); fidelity 
(78.3%); liability (64,5%); good and kind relations between relatives (34,7%); 
family coziness (89.5%). Let us refer to the Table no. 4 reflecting the priority of 
family values of young people. 

Fourthly, the lack of knowledge of young people about family culture gives 
rise to conflict in family orientations, reflecting the contradictions between knowledge 
and behaviors. Thus, young people’s knowledge in matters of premarital preparation 
are tenuous or absent. Therefore, there is a demand for attention of specialists to 
the problem. According to the study results, the problematic issues, on which 
young people have absent or superficial knowledge are as follows: contraceptive 
awareness; family roles and responsibilities in the family; questions of constructive 
conflict resolution in family and other (Table no. 5). 
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Table no. 4 

Distribution of answers of respondents on family values,% 

№ Answers The degree of importance % 
1 Childbirth   1 13.5% 
2 The value of health and healthy lifestyle of family   2 13.1% 
3 Raising children in a loving atmosphere   3 12.2% 
4 Love and understanding between spouses   4 11.9% 
5 The value of family communications   5 11.6% 
6 Maintaining the life of family members   6 10.8% 
7 The value of having relatives (brothers. sisters)   7 10.7% 
8 Possession of many children   8   9.5% 
9 The value of the equality of the spouses   9   6.7% 

10 The family based on legal marriage 10   3.4% 
 

Table no. 5 

Distribution of opinions of respondents on how informed they consider themselves in issues 
regarding premarital preparation, marriage and family,% 

Problematic issues Quite 
aware,% 

Tenuous 
knowledge,% 

No 
knowledge,% 

Contraceptive awareness   38.99 34.18 26.83 
Features of male/female sexuality   27.98 16.74 55.28 
Family roles and responsibilities in the family 46.1 26.83 27.07 
Questions of constructive conflict resolution 
in family     7.11 27.06 65.83 

The issues of material security of the family   65.82 27.07   7.11 
Features of the physiology of the pregnant 
woman   10.33 16.74 72.93 

The care of a newborn baby     7.11 37.61 55.28 
Questions on caring for a newborn baby   21.8 54.35 23.85 
Questions relating to venereal diseases and 
other sexually transmitted infections   45.65 38.54 15.81 

 
Fifthly, the demographic behavior of young people focused on having a small 

family, with the legal registration of marriage not being a meaningful value. The 
social survey showed that the procreation of children is included in primary value 
of youth. However, the bulk of respondents focused on one child (43.35%), and 
41,20% would like to have two children. It should be noted that procreation is not 
geared to young people with large families. Raising children in an atmosphere of 
love is not the root cause of creating a family based on legal marriage. Thus, 
according to the social survey, only 30,28% of respondents are set up for a family 
based only on the legal form of marriage organization.  

The distribution of opinions of respondents to the question concerning the 
motive for childbirth is of particular interest (Figure 5).  
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Figure 5  

Reasons for the birth of a child in the opinion of the youth,% 

 
 
Sixthly, the desire to build a career, to gain financial independence and 

autonomy, and insecurity affect the age at marriage and birth of children. Therefore, 
56% of young people said that the best age for marriage was from 23 to 27 years; 
and 23.7% believe that the best age for marriage is 28–32 years. Desired age of 
first birth ranges from 23 to 27 years (64%).  

The allocated value orientations of youth in the sphere of family and family 
relations in the course of the sociological questionnaire are very similar to the 
values of young people highlighted by several authors in the post-Soviet period 
(Table no. 6). 

Table no. 6 

The ratio of Soviet and post-Soviet values of young people (Fomchenkova, 2014) 

Soviet values (from the point of view of the last 
Soviet generation) 

Post-Soviet values (from the point of 
view of post-Soviet youth) 

Collective above individual Individuality above collectivity 
Public above private Personal above public 
A rich man is wary, suspicious A rich man is respected 
It is reprehensible to earn a lot  It is worthy, prestigious to earn a lot 
Entrepreneurship is a vice Entrepreneurship is a positive thing 
Sales of goods and services is a speculation Sales of goods and services is a business 
It is problematic, sometimes dangerous to be smart 
and talented 

It is revenue to be smart and talented 
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DISCUSSION 

Thus, the theoretical and practical significance of the research is determined 
by the development of the author’s sociological concept of family values and 
orientations of the Russian youth as an indicator of the demographic future of the 
society and its refraction through applied research. In its course, the methodological 
research matrix of family values and orientations of the Russian youth was tested 
in the conditions of demographic crisis and the prospects for exit.  

Scientific novelty of research consists in that:  
– the conceptual analysis of the formation of family values of young people 

is conducted in terms of socio-demographic situation in Russia, which shows the 
various dispositions regarding assessment of the social and moral character of 
young people and their basic human values in the scientific literature; 

– the author’s interpretation of the concept of “family values” is presented; 
– value orientations of youth are identified in the sphere of family and family 

relations in the context of current socio-demographic situation in Russia; it is 
proved that the priorities of young people are associated with the model of a 
modern egalitarian family; 

– it was proven that the lack of premarital training of young people gives rise 
to the paradoxes in family orientations of young Russians, reflecting the contradictions 
between values and behavioral orientations of youth in the family sphere. This fact 
was the rationale for the conclusion about the necessity of family culture formation 
among the Russian youth through premarital training of young people in social 
work. 

It is proved that the demographic crisis (as a term commonly used in the 
modern world in relation to the Russian reality) has very clear parameters reflected 
in the key demographic trends related to the process of depopulation. Despite the 
fact that the pace of fertility decline has halted in recent years, it gave reason for 
optimism regarding the demographic reality among politicians and public figures. 
At the same time, scientists critically evaluate the demographic situation of the 
Russian society and emphasize the moral component of the demographic crisis, 
although this view is not the only one. 

Among the main sources of demographic crisis, in addition to spiritual ill-
being of Russian society, scientists name: high mortality rates in the country; the 
ill-conceived immigration policy of attracting migrants to Russia; the crisis of the 
family and the transition to the model of having a small family in Russian society; 
a complex of reasons – lower birth rates, increased mortality, and a decrease in 
migration flow. Accordingly, depending on the choice of the demographic crisis 
source, researchers proposed measures to address demographic challenges: raising 
the living standard of the population, optimization of the state migration policy, 
improvement of the family policy of the state in order to increase fertility rate, 
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spiritual healing of Russian society. However, Russia could not solve this problem 
without comprehensive measures to exit the demographic crisis. 

 It is proved that family values and orientations of young people are formed 
quite chaotically in terms of destruction of the socialization system and lack of 
social control. However, understanding of the demographic prospects of Russia 
depends on how science is armed with knowledge about the peculiarities of family 
values formation in youth. This forms the scientific relevance of this study, which 
will present an attempt to solve the problem of contradictions on sociological level 
in the subject area, in the framework of adequate family-demographic sector of 
society. Currently, the main task of the family values formation of youth in modern 
socio-demographic situation in Russia in the aspect of social work is to identify the 
areas of informational, educational and social outreach to strengthen family values. 
This allows us to come to a deeper understanding of demographic processes, the 
possibilities of their adjustments through the improvement of measures and 
technologies of demographic policy in the framework of the existing concept. 
Presented and analyzed results of the research give the opportunity to formulate 
key messages: first, a complete family is a big family with three or more children; 
second, the presence of children increases the social status; third, socio-psychological 
benefits of parenthood are obvious. Formation of family values among young 
people is a process, which aims to nurture positive attitudes to family and marriage, 
preparing young people for marriage and solving problems of a young family. It is 
important to realize that preparing young people for family life is as important as 
the preparation for professional activity, preparation for social activities, and 
adaptation to life in society. 

Based on the obtained results, we can say that the training level of today’s 
youth to marriage and family relations is inadequate, not focused, based on social 
teachings, and reflecting mostly wishes than the realities of marriage and family 
relations. The main sources of knowledge and actors engaged in premarital training 
today are print publications, movies and TV shows (mostly of entertainment 
nature, not educational), conversations with parents and friends. Accordingly, there 
is nothing like a special, systematic training of youth for marriage and family life 
today. Unfortunately, in the modern family there is a weakening of the socio-
psychological effect of commonality, which accelerates the break in continuity 
between generations. In these circumstances, the youth acquires values mostly 
independently. In the past, the culture determined the choice of marriage partner 
through the mechanism of social reproduction by the interests of family and class; 
and the individual was subordinated to the norms accepted in society. Today’s 
youth are largely free in their behavior. The field of communication of urban youth 
is becoming more differentiated and selective. In our opinion, this is a common 
consequence of transformation and reduction of the regulatory capacity of social 
norms against premarital behavior of youth in the social environment. The obtained 
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data showed that courtship, sexuality, and value orientations of modern youth are 
separated from matrimonial intentions and have independent value. Today’s young 
people engage in sexual relations and cohabit not always with the intention to 
marry. The study identified the strengthening of personal freedom and individuality 
in the choice of marriage partner, the strengthening of the openness of premarital 
sexual sphere, increase in tolerance to premarital sexual relations and unregistered 
marriages-cohabitations. However, the plans of youth in the future are quite 
positive. Two main models of marriage and family relations were clearly outlined: 
one is legally registered marriage, and the other is a marriage illuminated by the 
church and subsequently legally registered. This suggests that young people link 
their life strategy with legally registered marriage and family life despite the 
tolerant attitude towards cohabitation. In the past, the culture determined the choice 
of marriage partner through the mechanism of social reproduction by the interests 
of family and class; and the individual was subordinated to the norms accepted in 
society. Today’s youth are largely free in their behavior. The communication 
sphere of today’s young people is becoming more differentiated and selective. 
However, it is encouraging that most young people have positive reproductive 
installation, and assume to marry and create a family in the future. Probably, the 
millennial experience of family traditions is still quite strong in the society despite 
the formation of new views on family and pre-marital behavior. Young people who 
was not married who did not create a family, and did not give birth to children, 
become peripheral individuals. They are not evaluated according to the criteria of 
“good” or “bad”. The rating takes place in terms of conformity to certain social 
norms and stereotypes, which read as follows: “A person is obligated to have 
children, family, marriage, and must be legally registered”. 

CONCLUSIONS 

It is argued that among the complex socio-educational tasks that should be 
solved by the whole society, the formation of positive attitudes of today’s youth to 
marriage and family, and commitment to family life are the most important ones. It 
is necessary to raise the prestige of the family lifestyle, to show its value and even 
convenience for every person, to educate a person capable of creating a harmonious 
family environment. In the process of the research, we came to the conclusion that 
a comprehensive education of family man is under the influence of various natural 
socio-pedagogical and psychological factors at the present time. 

Many researchers who highlight the multifactorial nature of the process, 
allocate the family, school, society, peers, literature, media, the public, the church, 
social services, clinics, marriage family counseling, etc. among the important 
factors. The process of education of family man is a set of educational interactions 
like any other similar process. 
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However, these interactions can be focused (teacher – student; a social 
worker – client; doctor – teen, etc.) or natural (teenager – peers; teenager – “street”, 
etc.). Currently, with the persisting crisis processes in our society, we need to 
improve and develop the purposeful aspects of premarital preparation aimed at 
creating a constructive family values expressed in the improvement of this area in 
social work. 
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rticolul are ca subiect orientarea valorică a tinerilor în sfera 
familiei și a relațiilor, influențată de diferiți factori. Cei mai 
semnificativi sunt dinamica valorilor în societate, modelul 

familiei parentale și situația socio-demografică a țării. Este importantă studierea 
formării valorilor familiale ale tinerilor, deoarece percepțiile lor despre 
căsătorie și familie însumează experiențele trecute și crează un prototip al 

A
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familiei viitoare. Stilul comportamentului într-o familie, comportamentul sexual 
și statusul marital al tânărului, nu sunt izolate; determină în mare măsură 
structura demografică a întregii familii, perspectivele sale de dezvoltare, 
natura sarcinilor și problemele care sunt de rezolvat. De aceea, un studiu 
al tendințelor în dezvoltarea orientărilor valorice ale tinerilor în domeniul 
familiei și căsătoriei alături de problemele socializării în familie sunt legate 
de multiple zone ale sociologiei, sociologia tinerilor, a familiei, a culturii, a 
educației. Este important ca acestea să fie studiate nu numai în Rusia, dar și 
în practica mondială. 

Cuvinte-cheie: tineret; valori familiale; situație socio-demografică; 
familie; căsătorie; societate; transformare a valorilor. 
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ECONOMIA CREATIVĂ A BUCUREŞTIULUI« 

LEONARD ZAMFIR 

tudiul intenționează să cartografieze din punct de vedere 
geografic posibilitățile de clusterizare a principalelor industrii 
creative din București. Din multitudinea definițiilor din domeniu 

s-a ales să se prezinte o analiză a răspândirii geografice a industriilor media, 
publicistică și software, în București la nivelul anului 2014, folosind și 
prelucrând o bază de date obținută, pe perioada analizată, de la Institutul 
Național de Statistică (www.insse.ro). Prezentul studiu analizează economia 
creativă a DCMS folosind valorile a trei mari indicatori economici – CA 
(cifra de afaceri), NrMs (Număr Mediu de Salariați) și NrF (Număr Firme). 
Acești indicatori sunt analizați pe domenii principale ale economiei creative 
delimitați la nivel macro (industrii creative), cât și la nivel micro (puncte 
cardinale geografic – Nord, Sud, Est, Vest, cartier, stradă, număr poștal). 
Economia creativă se prezintă metodologic ca un termen care poate avea mai 
multe înțelesuri și viziuni. Există o viziune care urmărește din punct de vedere 
cantitativ aceste domenii (cea mai cunoscută și cea mai acceptată definiție în 
acest sens fiind cea dată de Departamentul pentru Cultură, Media și Sport din 
Marea Britanie – DCMS), o viziune asupra clasei creative dezvoltată de 
sociologul american Richard Florida și o parte care privește dezvoltarea și 
planificarea urbană reprezentată, în principal, de Charles Landry sau Sharon 
Zukin. Economia creativă este, în principal, legată de dezvoltarea urbană și 
poate reprezenta o nouă modalitate de dezvoltare a calității vieții în marile 
aglomerări urbane. În plin proces de dezindustrializare urbană, economia 
creativă este văzută, în prezent, ca un răspuns de politică socială la dizlocarea 
cauzată de dezindustrializare; cu alte cuvinte se rezolvă sărăcia şi stresul 
cauzat de închiderea minelor de cărbune prin configurarea muzeelor, care 
explică ce fel de viaţă a fost în aceste mine de cărbune, de exemlu. Ideile sunt 
miezul noului sistem economic şi reprezintă o nouă alternativă la problemele 
vechi economice: îmbătrânirea populaţiei şi resurse economice limitate.  

Cuvinte-cheie: economie creativă; industrii creative; industrii culturale; 
dezvoltare urbană; cifră de afaceri în industrii creative; număr mediu salariați 
în industrii creative; număr firme în industrii creative; punct geografic; 
cartier; stradă; calitatea vieții urbane; media; publicistică; software; publicitate.  

                                   
Adresa de contact a autorului: Leonard Zamfir, NAUM CONSALT SOFTWARE SRL, 

Strada Eşarfei, nr. 87–91, București, România, e-mail: leo_2804@yahoo.com. 
Textul propus reprezintă o formă simplificată și pe alocuri îmbunătățită a datelor prezentate în 

lucrarea de doctorat nepublicată – Economia creativă din București, autor Leonard Zamfir, susținută 
în data de 24 septembrie 2017 în cadrul Universității București – Facultatea de Sociologie și Asistență 
Socială. 

CALITATEA VIEŢII, XXIX, nr. 1, 2018, p. 43–68 

S



 LEONARD ZAMFIR 2 44 

ASPECTE TEORETICE FUNDAMENTALE 

Noțiunea de cultură reprezintă un concept extrem de dificil de definit. Raymond 
Williams definește noțiunea de cultură ca pe un sistem social semnificativ prin 
intermediul căruia o ordine socială este comunicată, reprodusă, experimentată și 
explorată (Hesmondhalgh, 2013: 43). 

Ea reprezintă o dimensiune principală a dezvoltării socioeconomice, făcând 
parte integrantă din însuși țesutul societal pe baza căruia se poate construi orice 
strategie de dezvoltare. Poate reprezenta, de asemenea, noțiunea prin care fiecare 
grup social distinct își poate descrie propriul stil de viață.  

Dezvoltarea termenului de industrie culturală până la nivelul transfomării 
creativității umane într-un factor economic primar a determinat conceptul de 
economie creativă. La nivelul definițiilor, sectorul economiei creative este într-o 
permanentă schimbare și redefinire conceptuală, neexistând o accepţiune unică 
privind o clasificare precisă a industriilor creative. Este greu să găsești un acord 
despre granițele și limitele industriilor creative și despre ce industrii trebuie incluse 
sau nu în acest concept (Hwa, 2014: 27). 

Industriile creative sunt acele activități economice care se ocupă de generarea 
sau exploatarea cunoștințelor și a informației. Alternativ, sunt denumite industrii 
culturale, industrii de copyright, industrii ale cunoașterii, industrii de conținut sau 
industrii ale informațiilor. Sunt industrii de masă bazate în principal pe dezvoltarea 
și reproducerea tehnologică. Bunurile și serviciile creative sunt centrate în principal, 
dar nu exclusiv pe domeniile artei și culturii. La nivelul definițiilor, sectorul economiei 
creative este într-o permanentă schimbare și redefinire conceptuală, neexistând o 
accepţiune unică privind o clasificare precisă a industriilor creative. Nu există o 
distincție oficială acceptată între industriile culturale și cele creative. Astăzi, 
definițiile industriilor creative diferă de la o națiune la alta. Industriile creative 
consistă în industriile care încurajează creativitatea individuală, îndemânările și 
talentul prin intermediul generării și exploatării drepturilor de proprietate (Zuhdi, 
2015: 1179). 

Este un domeniu nou cu o vechime de aproximativ două decenii. În esență, 
este vorba de orice domeniu cu impact economic, cuantificabil din punct de vedere 
monetar, care se bazează pe produse comerciale izvorâte din rodul creativității 
umane. Există mai mulți termeni în afară de cei doi clasici (industrii culturale – 
preferat de sociologii francezi versus industrii creative folosit, cu precădere, de 
cercetatorii anglo-saxoni) al aceleași realități – economia creativă. Astfel, se 
vorbește în studiile de specialitate de industrii ale proprietății intelectuale, industrii 
de copyright, industrii ale cunoașterii, industrii de conținut sau industrii ale 
informațiilor. Pe de altă parte, exarcerbarea prezentă a rolului creativității în noua 
organizarea socială și economică creează premisele ca tocmai sectorul artelor și 
culturii să treacă în plan secund, ca importanță în politica socială sau agenda 
publică (Garnham, 2005: 15). 
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O obiecție asupra conceptului de industrii creative este tocmai aceea a folosirii 
în exces a noțiunii de creativitate, în detrimentul aspectelor cultural-artistice 
(O’Connor și Banks, 2009: 367). 

Pe de altă parte, ideile prosperă undeva unde există competiţie, pot fi 
combătute şi implementate în practică şi unde diferenţa şi varietatea stimulează 
originalitatea şi noutatea. Istoric, acest proces este cel mai intens în locaţii urbane, 
în special capitale regionale sau naţionale, cu o mare diversitate de arte şi meşteşuguri 
şi unde există totodată un mecanism, inclusiv comercial, pentru schimbul de idei. 
Oraşul nu mai este un spaţiu funcţional prin separarea muncii de partea privată a 
omului, de loisir. Oraşul este parte importantă a acestei lumi. Cu cât este mai mare 
o comunitate, cu atât avem o diversitate de posibilităţi şi ocupaţii, idei, valori şi 
stiluri de viaţă.  

Oraşele prin structura morfologică proprie determinată de diversitatea 
locuitorilor şi prin cunoştinţele nou create, concretizate în noi tehnologii şi produse 
reprezintă noua formă predominantă de geografie urbană. 

Oraşul creativ îşi dezvoltă propriile caracteristici, propriile tradiţii locale 
pentru a putea atrage oamenii creativi, motorul dezvoltării economice. Astfel, 
oraşul pentru a se putea dezvolta trebuie să atragă oamenii cei mai diverşi, toleranţi 
şi boemi. Florida ajunge la ideea că acolo unde minorităţile sunt acceptate (sexuale, 
etnice) este un loc în care inovaţia şi dezvoltarea tehnologică şi economică este una 
pozitivă şi de durată. Creşterea economică a unui oraş are legătură cu capacitatea 
de a atrage şi de a reţine talente în acel oraş. La nivel global, regiunile sau oraşele 
trebuie să clădească o comunitate şi un mediu atractiv pentru aceste talente, iar 
aceştia caută de regulă locuri deschise către diversitate, către idei inovatoare, către 
cultură, locuri „deschise la minte”. Începând cu anii 80 ai secolului al XX-lea au 
apărut forme urbane noi. A existat o tendinţă de renunţare la zonificarea strictă. Nu 
mai există zonificarea clasică a Şcolii de la Chicago pe sectoare bine definite, ci are 
loc o întrepătrundere a funcţiilor rezidenţiale cu cele comerciale, de birouri, culturale 
şi de divertisment în acelaşi spaţiu fizic. Dacă fordismului i-a corespuns o diviziune a 
funcţiunilor urbane, postfordismului îi corespunde eclectismul funcţional. Modelul 
concentric, specific oraşelor industriale, este înlocuit, ca organizare, în oraşele 
postindustriale într-un context extrem de diferit. Modelul propus este cel al unui 
model de urbanism insular, compus din spaţii urbane centrale şi alte zone urbane 
difuze (Vlăsceanu și alții, 2011: 778). 

Are loc o amestecare o zonelor urbane cu funcţii multiple, centrul pierzându-şi 
importanţa din perioada fordistă. 

Oraşul creativ se bazează pe următoarele principii (Boudreau și alții, 2009: 187): 
1. acumularea privată creează premisele necesare inovaţiei; 
2. creşterea adusă de „creativi” îmbunătăţeşte calitatea vieţii, care devine un 

factor crucial pentru prosperitatea generală; 
3. creşterea creează un sens al comunităţii, care poate fi de ajutor în perioada 

de recesiune economică. 
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Oraşele creative atrag noi idei, întreprinderi şi oameni foarte bine organizaţi. 
Un oraş creativ este un loc în care ideile prosperă, conducând la dezvoltarea atât 
economică, cât şi culturală. Începând cu anii ʼ60–ʼ70 ai secolului trecut, 
dezindustrializarea este procesul care afectează toate economiile lumii şi este un 
proces, care se caracterizează prin trecerea de la un sistem economic bazat pe 
industrie, la o economie a serviciilor sau a informaţiei. Odată cu stoparea producţiei 
în unele spaţii industriale, s-a produs suburbanizarea industriei prin translocarea 
industriei din spaţiul urban spre periferie sau suburbii. Au rezultat, astfel, suprafeţe 
libere de teren intravilan în centrul oraşelor plus un stoc de clădiri industriale, care 
îşi aşteaptă refuncţionalizarea spaţiului. Sunt spaţiile fizice care au fost folosite de 
noii actori ai economiei creative. Paradigma oraşului creativ se referă, în principiu, 
la un model de planificare şi de dezvoltare urbană, menit să aducă şi să menţină 
dezvoltarea generală prin intermediul culturii. Este abordarea modernă, care face ca 
vechile oraşe să fie redefinite într-un nou context. Sharon Zukin a folosit termenul 
de „economie simbolică” să descrie ansamblul activităţilor, care includ artele, 
divertismentul, sporturile, moda, restaurantele şi turismul. Construcţia unui oraş 
depinde atât de modul, în care oamenii combină factorii economici tradiţionali 
(pământ, muncă, capital), cât şi de capacitatea de combinare şi manipulare a 
elementelor simbolice. Economia simbolică favorizează firmele, care realizează 
profit prin intermediul produselor creative, unice, greu de reprodus în altă parte. 
Creşterea economiei simbolice redesenează geografia şi ecologia oraşelor; ele sunt 
locuri de creaţie şi transformare. Prin economia creativă are loc procesul de 
gentrificare a centrului oraşelor. Are loc, astfel, o înfrumuseţare estetică a clădirilor 
şi a spaţiilor din inelul central al oraşelor, fapt care forţează ca populaţia săracă 
(creşterea nivelului chiriilor şi a preţului proprietăţilor imobiliare), defavorizată din 
oraşe, să părăsească centrul şi o nouă clasă de mijloc să îi ia locul. Muzeele, sălile 
de concerte, galeriile de artă, cafenelele, restaurantele, activităţile culturale au 
funcţia să ne ridice afară din noroiul vieţii noastre zilnice, într-un spaţiu sacru al 
plăcerilor ritualizate. De asemenea, cultura reprezintă un mijloc puternic de a 
controla oraşele. Ca o sursă de imagini şi amintiri, ea simbolizează „cine aparţine” 
în locuri specifice. Cultura este din ce în ce mai mult afacerea oraşelor, baza 
atracţiei turistice şi unicul avantaj competitiv. Are loc, astfel, privatizarea culturii 
publice prin creşterea consumului cultural (artă, modă, muzică, turism) şi a 
industriei, care satisface economia simbolică. Prin crearea politicilor şi a ideologiei 
multiculturalismului s-a forţat schimbarea instituţiilor. Imigranţii şi minorităţile 
etnice au creat presiune pe instituţii de a-şi diversifica oferta astfel încât să ţină cont 
şi de ei. Oraşele concurează pentru banii din turism şi pentru investiţiile financiare prin 
crearea şi susţinerea imaginii oraşului, ca un centru al inovării culturale, incluzând 
restaurantele şi designul arhitectural. Este prezentă, astfel, o antiteză între interesul 
dezvoltatorilor imobiliari, politicieni şi instituţiile culturale şi comunitatea locală. 
Controlul culturii sugerează posibilitatea controlului tuturor bolilor oraşului, de la 
violenţă, de la crime la declinul economic.Vechile oraşe, mari sau mici, au redefinit 
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propria economie, de la producţia de bunuri şi de obiecte durabile (automobile) la 
producţia de spectacole (evenimente, activităţi culturale şi ale industriei timpului 
liber). Trăim în epoca în care producţia şi consumul de obiecte culturale şi simbolice 
pot fi tot la fel de profitabile ca şi producţia şi consumul bunurilor durabile. Actorii 
urbani puternici – ca planificatorii urbani şi dezvoltatorii imobiliari au folosit 
cultura pentru a realiza profit din dezvoltarea urbană. 

Conform terminologiei consacrate la nivel global de DCMS, industriile creative 
consistă în industriile care încurajează creativitatea individuală, îndemânările și 
talentul prin intermediul generării și exploatării drepturilor de proprietate. Sinonim 
cu termenul de industrii creative, cel de economie creativă a fost pentru prima dată 
folosit de sociologul britanic John Howkins, în anul 2001. Howkins analizează 
relația dintre creativitate și economie, observând că noile relații dintre cei doi 
termeni (creativitate și economie) pot conduce la o extraordinară valoare financiară 
și dezvoltare economică.  

Conform propriilor estimări economia creativă valora în anul 2000, la nivel 
global, 2.2 trilioane dolari, având un potențial anual de creștere de 5% anual. În 
prezent, această estimare actualizată ar însemna 4.5 trilioane de dolari sau, altfel 
spus, 5,8% din valoarea economiei globale (Blawat, 2016). 

În România, luând în considerare și adaptând clasificarea DCMS a industriilor 
creative și clasificarea industrială SIC (SIC – Standard International Clasification, 
cu ultima revizuire în anul 2007) adaptate cu ajutorul codurilor CAEN naționale, 
unii autori au propus următoarea clasificare operațională a industriilor creative 
(Volintiru și Miron, 2015: 361): 

Tabelul nr. 1 

Economia creativă și coduri CAEN aferente 

Nr. 
crt. Arii Industriale creative Coduri CAEN 

1 Arhitectura 7111 
2 Artă și Cultură 9001,9002,9003 
3 Meșteșuguri 1391,1393,1420,1431,1439,1511,1512,1520 
4 Design 7410 
5 Media 1820,5911,5912,5914,5819,5920,6010,6020,7420 
6 Publicitate 7311,7312,7320 
7 Software, WEB și soluții IT 5821,5829,6201,6209,6311,6312,6391,6399 
8 Sporturi și Divertisment 9311,9312,9313,9319,9321,9329 
9 Publicistică 1811,1812,1813,1814,5811,5812,5813,5814,5819,7430 

Sursa: Clasificare proprie. 
 
Pornind de la această definiție operativă a economiei creative, la nivelul 

anului 2014, economia creativă bucureșteană prezintă următoarele realități economice: 
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Tabelul nr. 2 

Indicatori economici ai economiei creative, în anul 2014 

Ctg Denumire domeniu economie creativă % CA %NrMs %NrF 
1 Arhitectură 1,98% 3,71% 9,07% 
2 Artă şi cultură 1,25% 1,28% 5,10% 
3 Meşteşuguri 2,88% 6,26% 2,16% 
4 Design 0,53% 0,68% 2,45% 
5 Media 13,55% 13,34% 10,03% 
6 Publicitate 25,23% 20,39% 26,36% 
7 Software,Web şi soluţii IT 38,42% 38,78% 26,76% 
8 Sporturi şi divertisment 1,29% 2,91% 5,32% 
9 Editare, Printare, Publicare, Traducere şi Interpretare 14,87% 12,66% 12,75% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 
Sursa: Clasificare proprie. 

Graficul 1 

Comparație 2008–2014 Economie creativă 

CA

Nr.Mediu Salariati

Nr.Firme
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Sursa: Clasificare proprie. 

 
Pe baza datelor analizate, structura economiei creative se păstrează în aceleaşi 

repere generale, în perioada 2008–2014. Cu toate acestea, economia creativă din 
Bucureşti s-a contractat puternic, la începutul crizei economice, în perioada 2008–
2010. După anul 2010, situaţia a început să se stabilizeze, ajungând ca la sfârşitul 
anului 2014, indicatorii economici prezentaţi să înregistreze uşoare creşteri în 
termeni absoluţi faţă de anul de referinţă 2008. Astfel, în anul 2014 faţă de anul 
2008, s-a produs o creştere cu 1,52% a CA, 9,14% a numărului mediu de salariaţi 
şi o creştere cu 3% a numărului de firme.  
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Tabelul nr. 3 

Dinamica indicatorilor economici, din domeniul industriilor creative,  
în perioada 2008–2010 

Indicatori/Total 2014/2008 2014/2012 2014/2010 2012/2008 2012/2010 2010/2008 
CA 1,52%   4,01% 10,33% –2,39%   6,08%   –7,98% 
Nr. Mediu Salariați 9,14% 20,85% 21,49% –9,68%   0,53% –10,16% 
Nr. Firme 3,00% 11,74%   8,46% –7,82% –2,94%   –5,03% 

Sursa: Clasificare proprie. 
 
Scăderea accentuată s-a petrecut în anul 2010 faţă de anul 2008, în medie cu 

10%. Anul 2010 se poate spune că, devine un nou reper economic raportat la noile 
condiţii economice macroeconomice. Dacă 2008 reprezintă o perioadă de dinaintea 
crizei economice globale, datele din anul 2010 înglobează în ele noile condiţii 
economice ale mediului de afaceri bucureştean. Anul 2014 este anul revenirii şi al 
unei uşoare creşteri faţă de anul începutului de criză economică (2008). În anul 
2010 a existat o scădere a indicatorilor economici față de perioada dinainte de criza 
economică (anul 2008), pe majoritatea domeniilor industriilor creative 

Economia creativă bucureșteană deține un procent mic, dar stabil, care tinde 
spre un procent de 10% (6,45%, în 2014 și 6,93%, în 2008, din punct de vedere al 
Cifrei de Afaceri), din ansamblul întregii economii bucureștene. Este un procent 
comparabil cu celelalte țări europene, dar este un procent puternic dependent de 
sectoarele creative comerciale (de genul: produției de software și de publicitate). 
Sectoarele pur culturale dețin cote infime în această ecuație. Din cele 14 516 firme 
creative, înregistrate în anul 2014, 4 506 (31,04%) sunt firme care nu au nici un 
angajat, dar care au realizat o cifră de afaceri totală de 1 146,85 mil lei. Sectorul 
industriilor creative din București este format dintr-o majoritate de firme mici și 
mijlocii cu venituri totale sub 1 mil de lei și care împart economia creativă 
bucureșteană pe două mari categorii: una puternic comercială reprezentată de 
domeniile creative-industrii culturale în sens larg (Software, Publicitate, Publicistica, 
Media1) și alta ce prezintă venituri financiare reduse simbolizată de domeniile pur 
culturale sau industrii înrudite (Artă și cultură, Design, Sport și Divertisment, 
Arhitectură). Singura excepție pozitivă este reprezentată de domeniul Meșteșugurilor, 
destul de important pentru București din punct de vedere al veniturilor total realizate, 
care nu apare în schema industriilor creative a lui David Throsby, dar care având în 
vedere gradul de creativitate descris de produsele sale poate fi încadrat ca o 
industrie în sens larg la fel ca designul sau arhitectura.Toate statisticile prezentate 
în acest articol susțin ipoteza conform căreia economia creativă din București este 
formată din numeroase firme mici și mijlocii. 

Din analiza medianei se observă că economia creativă este formată din firme 
mici cu câteva vârfuri importante pentru fiecare industrie în parte. Sunt pentru 
fiecare domeniu creativ în parte, conform datelor prezentate în această lucrare, 
                                   

1 Luând în considerare modelul cercurilor concentrice al lui David Throsby. 
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câteva firme cu valori statistice pozitive aberante (valori situate mult în afara 
distribuției) pentru cei doi indicatori principali economici prezentați (CA și NrMs)2. 
Aceste firme mari sunt cele care dau măsura pozitivă a statisticilor economiei 
creative. Sunt societăți în care contribuția statului este una importantă (de exemplu, 
Televiziunea Română pentru sectorul media sau Imprimeria Națională pentru 
sectorul publicistică), dar și mari firme particulare (de exemplu, Oracle pentru 
categoria de software). Majoritatea firmelor însă realizează în toate domeniile cifre 
de afaceri sub 1 mil. de lei cu un număr redus de angajați. 

Tabelul nr. 4 

Indicatori economici ai domeniilor economiei creative,  
București, în anul 2014 

Industrie creativă Mediană 
CA 

A treia 
quartilă 

Maxim 
CA Total CA NrF NrMs 

Arhitectură 0,07 0,21 13,86 409,13 1316 3 166 
Artă și Cultură 0,07 0,19 40,54 257,69 741 1 090 
Meșteșuguri 0,18 0,69 224,58 596,13 314 5 341 
Design 0,06 0,19 12,55 109,81 355 582 
Media 0,09 0,26 596,12 2 799,58 1 456 11 391 
Publicitate 0,15 0,47 221,40 5 213,84 3 826 17 404 
Software 0,12 0,34 703,40 7 939,06 3 885 33 101 
Sport și Divertisment 0,05 0,17 42,59 266,48 772 2 484 
Publicistică 0,11 0,40 416,85 3 072,17 1 851 10 806 

Sursa: Clasificare proprie. 
 
Chiar și industria software, care obține cele mai multe venituri financiare 

generale are o mediană cu valori comparative cu toate celelalte domenii, ceea ce 
denotă faptul că majoritatea firmelor din acest domeniu înregistrează venituri anuale 
la nivelul celorlalte domenii creative. Diferența între totalul veniturilor obținute de 
fiecare industrie creativă în parte este dată de numărul de firme diferit al fiecărei 
industrii și de existența și numărul firmelor mari aferente fiecărui domeniu creativ. 
Astfel, de exemplu, diferența veniturilor financiare obținute anual de către domeniul 
arhitecturii, artei și culturii, a designului, a sportului și a divertismentului (domenii cu 
mediane ale Cifrei de afaceri cu valori apropiate) este dată, în acest caz, de diferența 
dintre numărul de firme componente ale fiecărei industrii în parte. Astfel, designul, 
de exemplu, este cel mai slab domeniu din punct de vedere financiar, atâta timp cât 
are și cele mai puține firme (355) cu cei mai puțini angajați (582), comparativ cu 
celelalte domenii creative amintite mai sus. Diferența dintre domeniul designului și 
domeniul meșteșugurilor (domenii cu un număr de firme aproape similar) este dat de 
forța economică diferită a celor două sectoare (mediana CA Meșteșuguri este de trei 
ori mai mare ca cea din domeniul Designului) și de prezența firmelor mari dată de 
                                   

2 Notații folosite: CA-Cifră de afaceri (mil.RON); NrMs-număr mediu de salariați; NrF-Număr 
Firme. 
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maximul cifrei de afaceri din cele două domenii (de aproximativ 20 de ori mai mare 
în domeniul Meșteșugurilor față de cel al Designului).  

Graficul 2 

Corelație NrMs/NrF, industrii creative bucureștene, în anul 2014 

 
Sursa: Clasificare proprie. 

 
Se poate spune că sectoarele culturale ale economiei creative bucureștene, cu 

venituri financiare reduse, respectă, astfel, unul dintre principiile generale ale 
industriilor creative enunțate de Richard Caves – Artă de dragul artei. Sunt sectoare 
care nu sunt orientate exclusiv pe o logică a pieței și care pot oferi dincolo de 
satisfacțiile financiare valori care contribuie la dezvoltarea educativ-culturală a 
întregii societăți. Firmele creative/culturale nu sunt orientate de logica antreprenorială. 
Cu toate acestea, nu se poate afirma că cererea slabă pentru aceste produse reprezintă 
principalul factor cauzal al determinării importanței economice a industriilor pur 
culturale. Industriile pur culturale sunt domenii care favorizează, în primul rând, 
valorile sociale și valorile intrinseci în defavoarea valorilor economice. Prin 
intermediul lor, individul îşi creează, conform lui Allen J. Scot, o identitate proprie, 
individualitate şi o poziţie socială. 

Perioada de restricții financiare globale pe care a traversat-o economia României, 
în perioada 2008–2014, cu subvenții financiare de nivel redus din partea statului și 
o logică de existență determinată de principiile pieței concurențiale, situează sectoarele 
culturale bucureștene în cadrul modelelor 1 și 2 după analiza Potts/Cunningham 
(modelul bunăstării și modelul competitiv). Pe viitor, dacă se dorește o dezvoltare 
intensivă și extensivă a economiei creative bucureștene, este nevoie de o tranziție 
de paradigmă a tuturor stake–holderilor economiei creative (autorități statale naționale 
și locale, firme, diverși alți actori instituționali) spre modelele trei și patru (modelul 
creșterii și modelul inovării).  
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Urmărind localizarea stradală până la nivelul numărului stradal se poate 
observa că 29,36%3 dintre firme prezintă cel puțin două firme creative alocate unui 
număr poștal distinct, realizând un procent de 54,39% din cifra de afaceri totală  
(20 664 lei în anul 2014) cu 45,30% dintre angajați4. Există tendința ca majoritatea 
firmelor creative să fie grupate în jurul aceleiași adrese fizice. Restrângând mai 
mult selecția, la mai mult de patru firme creative arondate unui număr poștal se 
obține următoarea statistică, ce demonstrează capacitatea mărită de clusterizare a 
firmelor creative de același fel (din aceeași industrie creativă). 

Tabelul nr. 5 

Economia creativă (media, publicitate, software, publicistică), după numărul poștal  
și mai mult de patru firme creative localizate la aceeași adresă geografică 

Cartier Nr. Strada Domeniu creativ CA NrMs NrF 
Pantelimon 2 Aleea Socului Software, Web și soluții IT 0,8 19 6 
Vitan 50 Anastasie Panu Software, Web și soluții IT 63,74 273 6 
Tei 63 Arh. Grigore Ionescu Publicitate 1,7 5 6 
Iancului 63 Avrig Publicitate 2,39 35 5 
Arena Națională 256 B-dul Basarabia Publicitate 2,39 3 5 
București Noi 25A B-dul București Noi Software, Web și soluții IT 104,01 54 9 
Giulești 20A B-dul Constructorilor Software, Web și soluții IT 0,55 5 8 
Agronomie 2 B-dul Expoziției Software, Web și soluții IT 234,93 2406 6 
1 Mai–Grivița– 
Domenii 62 B-dul I. Mihalache Publicitate 0,69 6 5 

Militari 7 B-dul Iuliu Maniu Media 3,95 15 5 
Militari 17 B-dul Iuliu Maniu Software, Web și soluții IT 7,87 11 6 

Militari 7 B-dul Iuliu Maniu Editare, Publicare, Traducere 
și Interpretare 4,83 11 6 

Militari 7 B-dul Iuliu Maniu Software, Web și soluții IT 33,74 314 15 

Gară 10 B-dul Nicolae 
Titulescu Software, Web și soluții IT 2,06 7 5 

Arcul de Triumf–
Aviatorilor 3–5 B-dul Pierre De 

Coubertin Software, Web și soluții IT 47,17 216 12 

Militari 24 B-dul Preciziei Software, Web și soluții IT 154,49 1226 6 

13 Septembrie 45 B-dul Tudor 
Vladimirescu Software, Web și soluții IT 82,65 380 5 

13 Septembrie 22 B-dul Tudor 
Vladimirescu Software, Web și soluții IT 411,45 324 10 

Unirii 70 B-dul Unirii Publicitate 1,28 1 5 
Unirii 23 B-dul Unirii Software, Web și soluții IT 1,28 21 7 
Unirii 45 B-dul Unirii Publicitate 2,85 4 8 
Pantelimon 1 Baia de Aramă Publicitate 2,1 2 5 
Băneasa 67–77 Biharia Publicitate 24,38 40 9 
Piața Victoriei 50–52 Buzești Software, Web și soluții IT 24,49 110 8 
Universitate 17 C A Rosetti Software, Web și soluții IT 6,4 8 7 
                                   

3 Ibidem. 
4 Anexa la lucrare (reportCartierFirme). 
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Tabelul nr. 5 (continuare) 

Cartier Nr. Strada Domeniu creativ CA NrMs NrF 
Moșilor–Centru 10 Caimatei Publicitate 54,14 127 21 
13 Septembrie 90 Calea 13 Septembrie Publicitate 1,18 0 6 
Floreasca 169 Calea Floreasca Publicitate 23,05 195 5 
Floreasca 169 Calea Floreasca Software, Web și soluții IT 23,67 103 6 
Parcul Carol 133 Calea Șerban Vodă Publicitate 111,7 161 6 
Mari Bulevarde 
Nearondate 155 Calea Victoriei Publicitate 1,76 21 6 

Vitan 17 Caloian Județul Software, Web și soluții IT 8,56 17 5 
București Noi 5 Cristianul Mare Publicitate 4,26 0 5 
Tei 6B Dinu Vintilă Software, Web și soluții IT 2,7 22 5 
Dorobanți 11 Dr. Grigore Mora Publicitate 35,71 43 6 
Dristor 91–95 Dristorului Software, Web și soluții IT 2,33 6 5 
Berceni 25 Frumușani Software, Web și soluții IT 1,15 22 10 
Tei 8 Grigore C. Moisil Publicitate 6,25 8 5 
Parcul Cișmigiu 11 Ion Câmpineanu Publicitate 17,12 17 5 
13 Septembrie 43052 Ion Creangă Software, Web și soluții IT 15,36 27 5 
Gara 17 Iordache Golescu Publicitate 29,9 134 7 

Romană 17 Ivanovici D 
Mendeleev Publicitate 2,71 20 21 

Dămăroaia 19A Limpejoarei Publicitate 17,59 0 5 
Titan 20 Liviu Rebreanu Publicitate 3,5 5 7 
Romană 8 Luminei Publicitate 13,02 28 6 
Romană 155 Mihai Eminescu Publicitate 9,51 2 5 
Militari 7 Mohorului Software, Web și soluții IT 1,2 8 5 
Aviației–Pipera 71–73 Nicolae Caramfil Publicitate 30,28 107 6 
Aviației–Pipera 71–73 Nicolae Caramfil Software, Web și soluții IT 12,27 63 10 
Romană 13 Nicolae Iorga Publicitate 163,34 135 9 

Vitan 6 Nucului Editare, Publicare, Traducere
și Interpretare 5,19 29 5 

Vitan 6 Nucului Software, Web și soluții IT 2,66 8 10 
Vitan 6 Nucului Publicitate 1,77 14 10 
Agronomie 10 P-ța Montreal Software, Web și soluții IT 101,03 136 6 
1 Mai–Grivița– 
Domenii 55 Panait Istrati Publicitate 8,21 22 10 

Băneasa 1 Piața Presei Libere Editare, Publicare, 
Traducere și Interpretare 74,9 522 17 

Piața Victoriei 89–97 Poet Grigore 
Alexandrescu Publicitate 112,94 178 7 

Piața Victoriei 3 Praga Publicitate 126,4 124 10 
Titan 10 Rotunda Software, Web și soluții IT 13,16 2 6 
Giurgiului 
Brâncoveanu 2 Sergent David Ilie Software, Web și soluții IT 3,14 3 5 

Berceni 96 Șos. Berceni Publicitate 1,56 7 5 

Baba Novac 42 Șos. Câmpia 
Libertății Software, Web și soluții IT 0,77 1 12 

Pantelimon 42 Șos. Dudești - 
Pantelimon Publicitate 7,99 64 5 
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Tabelul nr. 5 (continuare) 

Cartier Nr. Strada Domeniu creativ CA NrMs NrF 
Iancului 4 Șos. Iancului Publicitate 15,79 149 6 
Văcărești 7D Șos. Vitan Bârzești Software, Web și soluții IT 0,4 13 5 
Văcărești 7D Șos. Vitan Bârzești Publicitate 7,57 16 12 
Colentina-Obor 16 Șos. Colentina Software, Web și soluții IT 1,78 13 8 

Tei 21 Șos. Fabrica de 
Glucoză Publicitate 75,04 300 5 

Tei 21 Șos. Fabrica de 
Glucoză Software, Web și soluții IT 7,74 41 8 

Mari Bulevarde 
Nearondate 62A Șos. Mihai Bravu Software, Web și soluții IT 4,37 39 5 

Mari Bulevarde 
Nearondate 273 Spl. Independenței Publicitate 2,19 21 15 

Mari Bulevarde 
Nearondate 273 Spl. Independenței Software, Web și soluții IT 5,54 16 18 

Unirii 16 Splaiul Unirii Software, Web și soluții IT 3,24 10 7 
Berceni 52–62 Turnu Măgurele Publicitate 1,4 17 6 
Hala Traian 11A Turturelelor Software, Web și soluții IT 3,23 20 5 
Hala Traian 117 Vasile Lucaci Software, Web și soluții IT 0,38 10 5 
Vitan 16 Vlaicu Vodă Publicitate 1,3 14 5 
Total 2,404 8,556 575 
Total Publicitate/Media/Software/Publicistică 19,025 72,702 11,018 
Total Selectie/Economie Creativă (%) 12,64% 11,77% 5,22% 
Sursa: Clasificare proprie. 

 
Urmărind cel mai important sector creativ din București (sectorul software), 

se poate observa că primele cincisprezece firme din domeniul software reprezintă o 
pondere de 39,49%, din CA totală a domeniului și 31,17%, din numărul total de 
angajați. Semnificativ este faptul că prima poziție din top este deținută de ORACLE, 
o firmă care nu furnizează în mod direct produse software. ORACLE oferă mediul de 
lucru (limbajele de programare) cu ajutorul căruia se dezvoltă diverse aplicații software. 

Pornind de la conceptul de clustere creative și urmărind domeniul de activitate 
al firmei ORACLE, se poate afirma că rolul instituțiilor academice din definiția 
rețelelor, poate fi deținut de aceasta firmă. Este o firmă pe platforma căreia se 
dezvolta multe afaceri informatice (software și industria jocurilor). Dincolo de 
aspectele comerciale, ORACLE oferă și cursuri de pregătire pentru limbajele de 
programare comercializate. Reprezintă astfel o firmă vector în jurul căreia se pot 
dezvolta clusterele IT din nordul capitalei. 

De asemenea, conform definiției DCMS, în acest domeniu ar trebui să fie 
incluse numai firmele care realizează jocuri video și de calculator, în care se 
presupune că procesul de creativitate și originalitate este mult mai intens și mai 
bine realizat, cu legături mult mai puternice cu domeniul cultural. Jocurile video 
pot fi definite ca modele de artă contemporană, spre deosebire de o aplicaţie 
software contabilă, care deși prezintă și ea elemente de originalitate și creație 
umană, nu se poate afirma că se poate defini ca o creație artistică. În acest context, 
se poate spune că și cel mai important domeniu de activitate al economiei creative 
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este unul subevaluat, atâta timp cât prima poziție în top este deținută de o firmă, 
care asigură mediul de lucru pentru celelalte firme din domeniu, iar primele firme 
de jocuri video și de calculatoare sunt situate pe locurile 10 și 11 din punct de 
vedere al cifrei de afaceri realizate în anul 2014.  

Tabelul nr. 6 

Indicatori economici pentru primele 15 firme din domeniul software în anul 2014 

Poziția Nume Firma CA NrMs Domeniu de activitate CAEN 

1 SC ORACLE ROMÂNIA 
SRL 703,40 2468 

conceperea și comercializarea 
de componente hardware și de 
soluții software pentru alte 
companii și organizații 

6201 

2 SC UTI GRUP SA 380,26 1434 sisteme de securitate 6201 

3 SC SIVECO ROMÂNIA SA 257,82 583 soluții IT pentru training și 
educație 6201 

4 SC BITDEFENDER SRL 250,07 597 furnizare de soluții antivirus 5829 

5 SC EXPERT ONE 
RESEARCH SRL 246,92 324 dezvoltare software și arhivare 

electronică 6209 

6 SC TEAMNET BUSINESS 
SERVICES SRL 187,08 50 

servicii de integrare și 
dezvoltare software și 
consultanță în domeniul IT 

6201 

7 SC SAP ROMÂNIA SRL 173,94 308 realizarea de software pentru 
alte companii și organizații 6201 

8 SC ROMSYS SRL 171,09 181 
dezvoltarea, implementarea și 
mentenanța soluțiilor IT&C 
avansate 

6201 

9 
SC LUXOFT 
PROFESSIONAL 
ROMÂNIA SRL 

142,95 937 servicii de dezvoltare software 
și soluții IT 6201 

10 SC UBISOFT SRL 135,74 1315 jocuri video  6201 

11 SC ELECTRONIC ARTS 
ROMÂNIA SRL 110,46 429 jocuri video  5821 

12 
SC INFINEON 
TECHNOLOGIES 
ROMÂNIA & CO. SCS 

96,26 246 
dezvoltare IT, unul dintre cei 
mai mari producători de 
semiconductoare 

5829 

13 SC GAMELOFT 
ROMÂNIA SRL 93,74 1045 

producători de jocuri pentru 
console video, PC-uri și 
telefoane mobile 

5829 

14 SC IXIA SRL 92,79 392 soluții IT rețele virtuale și fizice 6201 
15 SC INFOTREAT SRL 92,69 7 soluții IT companii 6311 

 Total 3.135,21 10.316,00   
 Total Software 7.939,06 33.101,00   
 Pondere (%) Total Software 39,49% 31,17%   

Sursa: Clasificare proprie. 
 
Tendința de clusterizare sau de rețelizare în domeniu este una redusă și poate 

fi posibilă numai în cazul sectoarelor cel mai dezvoltate (software, publicitate, 
media, publicistică) care prezintă mai mult de patru firme similare pe o anumită stradă. 
Restul domeniilor sunt formate din firme dispersate și neconcentrate geografic. Nu 
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există, la momentul actual, o implicare academică din partea marilor universități 
bucureștene sau a altor autorități statale în domeniile industriilor creative, astfel 
încât să putem vorbi de clustere sau rețele, în sensul definițiilor clasice teoretice. 

Economia creativă începe de la intrarea vestică a capitalei – sectorul Militari 
şi se concentrează preponderent în cartierele bogate ale Bucureştiului – Băneasa, 
Pipera, Floreasca. Există o tendinţă generală a firmelor mari bucureştene de mutare 
în nordul capitalei, în timp ce firmele mici sunt prezente în celelalte zone geografice. 

Majoritatea zonelor geografice din Bucureşti sunt populate de firme care 
realizează venituri maxime pe codurile CAEN 6201 (Software) şi 7311 (Publicitate). 
Diferenţa este dată de mărimea cifrei de afaceri. Nordul Bucureştiului realizează 
cifre de afaceri mult superioare celorlalte sectoare pe aceleaşi domenii ale 
economiei creative. Astfel, însumând cifrele de afaceri totale din regiunile EST 
(sectorul 3), SUD (sectoarele 4 şi 5) şi VEST (sectorul 6) se obţine o sumă care 
reprezintă aproximativ 50% din totalul cifrei de afaceri din regiunea Nord (sectorul 
1 şi 2). În nord, cifre de afaceri importante obţin și firmele care se încadrează în 
codul CAEN 6020 (firmele de televiziune).  

Există tendința evidentă și puternic accentuată ca firmele importante din 
domeniile principale creative (software, publicitate, media chiar și publicistică – un 
domeniu asociat, mai degrabă, părții culturale) să fie localizate în cartierul bogat al 
capitalei (în nordul capitalei, sectoarele 1 sau 2). Se conturează astfel un oraș cu 
două viteze. Una în nordul bogat, care tinde să cuprindă și zona rezidențială 
limitrofă acestei zone geografice și cealaltă în restul Bucureștiului. 

Marile firme, indiferent de domeniul de activitate, preferă să își localizeze 
sediul social în partea de nord. Zona de nord de altfel este zona și cu cei mai puțini 
locuitori din București (sectorul 1 are cei mai puțini locuitori din București) și cu cele 
mai multe clădiri funcționale de birouri. Este o decizie care este independentă de 
avantajele de logistică ale respectivei regiuni și transcende domeniul economiei 
creative. Toate marile firme, indiferent de domeniu încearcă să se identifice teritorial 
cu cartierele din nordul capitalei. Este o metodă de dobândire a unui statut social 
economic al unei companii. Firme de succes aflate în imediată proximitate geografică 
dezvoltă, încercând o paralelă cu ajutorul termenilor sociologici ai lui Pierre 
Bourdieu, habitusuri corporative similare. Pentru firmele bucureștene din nord, stilul 
de viață corporatist comun (habitusul) asigură dezvoltarea economică reciprocă.  

De exemplu, o mare firmă de contabilitate (Price Waters Coopers) îşi motivează 
decizia mutării din centrul capitalei – zona Operei în zona Pipera – Barbu Văcărescu 
astfel: 

„Multe companii şi-au mutat sediile centrale în partea de nord a orașului, iar 
pentru noi a fost o decizie firească să ne mutăm în apropierea partenerilor de 
afaceri. Noul sediu din Bucureşti, din clădirea de birouri Lakeview, ne va permite 
să ne extindem echipa de consultanţi, atunci când condiţiile economice vor redeveni 
favorabile” (http://www.wall-street.ro/articol/Real-Estate/89041/PwC-se-muta-in-
sediul-de-pe-Barbu-Vacarescu-dublu-fata-de-cel-din-Eroilor.html). 

Pe de altă parte, partea de est a capitalei este prezentă pe primele locuri în toate 
clasamentele prezentate, indiferent de domeniul creativ ales. În timp ce marile firme 
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creative își concentrează activitatea în nordul capitalei, majoritatea firmelor mici se află 
în partea de est a capitalei. Astfel, pentru economia creativă din București putem 
afirma că partea de est, deși nu prezintă cele mai mari venituri obținute, este cel mai 
important areal geografic pentru întreaga economie creativă din București, cu mari 
posibilități de creștere în viitor (analizând nivelul numărului mediu de angajați și a 
numărului de firme din zonă). Pentru industriile creative cele mai importante din 
București (Software, Publicitate, Media), cartierul Drumul Taberei este zona 
geografică cu cel mai mare număr de firme creative în domeniu (peste 5%). Astfel, deși 
zona de nord este cea mai importantă din punct de vedere al rezultatelor economice 
obținute, se conturează un nou pol de dezvoltare economică viitoare pe axa est – vest 
(cartierul Drumul Taberei), care la momentul anului 2014, aveau cele mai multe firme 
creative în aceste domenii (Software, Publicitate, Media).  

Graficul 3 

Share of gross value added (GVA) of the creatives industries in the United Kingdom (UK)  
from 2008 to 2015, by industry 

  
Sursa: www.statista.com. 

 
Un alt pol de atracție pentru industriile creative este reprezentat de vestul 

capitalei (care domină domeniul Publicisticii si prezintă concentrații importante de 
firme creative în domeniul software), prin cele două mari cartiere bucureștene 
Drumul Taberei și Militari. Sudul capitalei ramâne fieful industriilor creative tradiționale 
(meșteșuguri, în Berceni). 

Economia creativă bucureșteană este formată în principal de domeniile 
reprezentate de media, publicitate, software și publicistică (industrii ce cumulează 
92,07% din CA a economie creative bucureștene și angajează 85,17% din forța de 
muncă creativă cu ajutorul a 75,90% din firmele creative bucureștene). Situația este 
comparabilă cu situația la nivel european, aceste domenii creative fiind vârfurile de 
lance și pentru economia creativă britanică în perioada 2008–2015. 

O scurtă analiză a principalilor indicatori economici (CA, NrMs și NrF) și a 
localizării geografice (pe baza clasificărilor proprii realizate cu ajutorul google maps), 
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a principalelor domenii ale economiei creative bucureștene (software, media, 
publicitate, publicistică, se prezintă astfel: 

MEDIA 
Graficul 45  

CA (mil. RON)/CARTIERE ADMINISTRATIVE, domeniul MEDIA, anul 2014 

 
Sursa: Clasificare proprie. 

                                   
5 Mari bulevarde nearondate: Calea Călărașilor (0,56 mil. RON), B-dul Pache Protopopescu 

(596,66 mil. RON), Calea Victoriei (1,4 mil. RON), B-dul Carol I (0,36 mil. RON), B-dul Burebista 
(1,03 mil. RON), Șos. Ștefan cel Mare (0,95 mil. RON), Calea Plevnei (0,65 mil. RON), Șos. Mihai 
Bravu (10,7 mil. RON), Splaiul Independenței (27,25 mil. RON). 
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Graficul 5 

Primele 10 străzi creative din punct de vedere al CA (mil. lei),  
din domeniul Media, București, anul 2014 

 
Sursa: Clasificare proprie. 

Tabelul nr. 7 

Indicatori economici pe tipuri de străzi bucureștene, în domeniul Media, în anul 2014 

Tip stradă NrMs NrMs% CA CA% NrF NrF% 
CALE 2607 22,89% 387,47 13,84% 73 5,01% 
PIAȚĂ 68 0,60% 25,03 0,89% 11 0,76% 
ȘOSEA 1093 9,60% 130,67 4,67% 119 8,17% 
SPLAI 114 1,00% 27,25 0,97% 5 0,34% 
BULEVARD 2534 22,25% 1126,89 40,25% 218 14,97% 
Total străzi MARI 6416 56,33% 1697,31 60,63% 426 29,26% 
STRĂZI MICI 4975 43,67% 1102,27 39,37% 1030 70,74% 
Total 11391 100,00% 2799,58 100,00% 1456 100,00% 

Sursa: Clasificare proprie. 
 
Din datele prezentate în tabelul de mai sus se observă că majoritatea firmelor 

din domeniul Media cu cele mai mari venituri și cei mai mulți angajați sunt 
localizate geografic pe străzile mari. Astfel, spre deosebire de industriile creative 
cu ponderi relativ reduse în ansamblul economiei creative bucureștene în care este 
predominantă localizarea geografică pe străzile mici, sectorul Media realizează cu 
mai puțin de jumătate din firme (comparativ cu numărul firmelor de pe străzile 
mici) o cifră de afaceri mult mai bună (+35,05%), angajând un total de persoane 
mai mare cu 22,45%. Firmele mari cu expunere stradală importantă sunt cauza 
acestor diferențe. Într-o societate a spectacolului, marile trusturi de televiziune, 
furnizoare și creatoare ale acestui spectacol au o nevoie constantă și permanentă de 
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imagine publică pozitivă, inclusiv stradală, fiind astfel localizate pe mari bulevarde 
bucureștene. 

PUBLICITATE  
Graficul 6 

CA (mil. RON)/CARTIERE ADMINISTRATIVE, domeniul PUBLICITATE, anul 2014 

 
Sursa: Clasificare proprie. 
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Strada cu cele mai multe venituri obținute, în anul 2014, din domeniul 
Publicitate a fost Splaiul Independenței cu 315,39 mil. lei CA, obținută cu ajutorul 
a 21 de firme și 976 angajați. Trei firme de pe Splaiul Independenței, obțin valori 
ale CA de între 42,95 mil lei și 221,38 mil lei, restul până la 21 de firme, realizând 
valori ale cifrei de afaceri sub 1,61 mil lei (majoritatea subunitare). 

 

Graficul 7 

Primele 10 străzi creative din punct de vedere al CA (mil. lei), din domeniul Publicitate, 
București, anul 2014 

 
Sursa: Clasificare proprie. 

 
Spre comparație, același număr de firme (21) din domeniul Publicitate obțin 

venituri totale maxime (nivel al CA) de 54,14 mil lei pe strada Caimatei (sector 2, 
cartier Moșilor – Centru) și angajând totodată 127 de persoane în medie. Cei mai 
mulți angajați din domeniu au fost înregistrați tot pe Splaiul Independenței (976) și 
pe strada Biserica Floreasca (cartier Floreasca din sectorul 1), în valoare absolută 
de 704 (NrF = 4 și CA = 21,57 mil RON). Cele mai multe firme creative, în acest 
domeniu, în anul 2014, au fost contabilizate pe Șoseaua Mihai Bravu, din sectorul 3, 
în număr de 42, ce obțin o cifră de afaceri de 28,24 mil lei cu ajutorul a 61 de angajați.  

Pe tipuri de străzi, indicatorii economici, în anul 2014, au fost reprezentați 
astfel: 
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Tabelul nr. 8 

Indicatori economici pe tipuri de străzi bucureștene, în domeniul Publicitate,  
în anul 2014 

Tip stradă NrMs NrMs% CA CA% NrF NrF% 
CALE 1571 9.03% 416.43 7.99% 219 5.72% 
PIAȚĂ 79 0.45% 37.31 0.72% 27 0.71% 
ȘOSEA 1177 6.76% 502.46 9.64% 299 7.81% 
SPLAI 1008 5.79% 322.57 6.19% 32 0.84% 
BULEVARD 1972 11.33% 597.5 11.46% 506 13.23% 
Total străzi MARI 5807 33.37% 1876.27 35.99% 1083 28.31% 
STRAZI MICI 11597 66.63% 3337.56 64.01% 2743 71.69% 
Total 17404 100.00% 5213.84 100.00% 3826 100.00% 

Sursa: Clasificare proprie. 
 
Din datele prezentate în tabelul de mai sus se observă că majoritatea firmelor 

din domeniul Publicitate cu cele mai mari venituri și cei mai mulți angajați sunt 
localizate geografic pe străzi mici. Astfel, numărul firmelor majoritar de pe străzile 
mici determină pozitiv și ceilalți indicatori economici. Firmele de publicitate se 
constituie în firme suport pentru firmele media, localizarea pe străzile mici fiind 
aproximativ dublă ca reprezentare a indicatorilor economici față de totalul rezultatelor 
financiare de pe străzile mari. 

SOFTWARE 
Graficul 8 

Primele 10 străzi creative din punct de vedere al CA (mil. lei) din domeniul Software,  
București, anul 2014 

 
Sursa: Clasificare proprie. 
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Tabelul nr. 10 

Indicatori economici pe tipuri de străzi bucureștene, în domeniul Software, în anul 2014 

Tip stradă NrMs NrMs% CA CA% NrF NrF% 
CALE 2657 8.03% 641.41 8.08% 210 5.41% 
PIAȚĂ 159 0.48% 104.76 1.32% 25 0.64% 
ȘOSEA 4118 12.44% 1173.66 14.78% 298 7.67% 
SPLAI 1392 4.21% 405.24 5.10% 54 1.39% 
BULEVARD 9225 27.87% 2086.69 26.28% 661 17.01% 
Total străzi MARI 17551 53.02% 4411.76 55.57% 1248 32.12% 
STRAZI MICI 15550 46.98% 3527.3 44.43% 2637 67.88% 
Total 33101 100.00% 7939.06 100.00% 3885 100.00% 

Sursa: Clasificare proprie. 
 
Din datele prezentate în tabelul de mai sus se observă că majoritatea firmelor 

din domeniul Software cu cele mai mari venituri și cei mai mulți angajați sunt 
localizate geografic pe străzi mari. Cel mai performant domeniu al economiei 
creative bucureștene realizează cu aproximativ jumătate din firme o cifră de afaceri 
cu 25,07 mai mare pe marile străzi decât echivalentul veniturilor totale obținute în 
cadrul străzilor mici. Ca și în domeniul media, marile firme de software din punct 
de vedere al nivelului veniturilor realizate, au nevoie și de o reprezentare geografică 
importantă în cadrul marilor străzi bucureștene. 

PUBLICISTICĂ 
Graficul 9 

NrF creative pe coduri CAEN (NrF˃4), București, anul 2014, B-dul Iuliu Maniu 

 
Sursa: Clasificare proprie. 
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Strada cu cele mai multe venituri obținute, în anul 2014, din domeniul Publicistică 
a fost b-dul Iuliu Maniu, cu 456,40 mil. lei CA realizate cu ajutorul a 30 de firme și 
695 angajați. Cei mai mulți angajați și cele mai multe firme din domeniu au fost 
înregistrate tot pe acest bulevard. Bulevardul Iuliu Maniu, cu cele mai multe firme 
creative din București (204), realizează venituri totale de 554,39 mil. lei cu un număr 
mediu de salariați de 1 455. 

Raportat la nivelul veniturilor totale ale economiei creative din București, 
această sumă reprezintă un procent relativ de 2,68%. De departe, față de celelalte 
coduri CAEN existente pe bulevardul Iuliu Maniu, venitul maxim stradal este 
obținut de codul CAEN 1812 (alte activități de tipărire), cu un volum absolut de 
448.86 mil lei. 

Opt firme realizează această cifră de afaceri pentru codul CAEN 1812 (alte 
activități de tipărire). Totuși, o singură firmă din cele opt obține o valoare a cifrei 
de afaceri importantă mult mai mare decît toate celelalte. Este vorba de Compania 
Națională Imprimeria Națională SA, care obține de una singură, în anul 2014, venituri 
totale de 416,85 mil. lei, ceea ce reprezintă 75,19% din totalul CA a bulevardului 
Iuliu Maniu sau 92,87% din totalul CA a codului CAEN 1812 (alte activități de 
tipărire) aferent bulevardului Iuliu Maniu. Compania Națională Imprimeria Națională 
reprezintă, de altfel, și cea mai importantă firmă din punct de vedere al veniturilor 
realizate pentru întreaga industrie creativă subscrisă domeniului Publicisticii. Spre 
comparație, în cadrul industriei Editare, Tipărire, Publicare de pe bulevardul Iuliu 
Maniu, totalul veniturilor obținute de codurile CAEN din grupa 586 este în valoare 
absolută de 5,12 mil.lei sau relativă de 1,23%. 

Graficul 10 

CA (mil. RON) pe coduri CAEN aferente aglomerării de mai mult de patru firme creative 
(cf. Graficului 22a), București, anul 2014, B-dul Iuliu Maniu 

 
Sursa: Clasificare proprie. 
                                   

6 5811 – Activități de editare a cărților; 5813 – Activități de editare a ziarelor; 5814 – Activități 
de editare a revistelor și periodicelor; 5819 – Alte activități de editare. 
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Graficul 11 

Primele 10 străzi creative din punct de vedere al CA (mil. lei), din domeniul Publicistică, 
București, anul 2014 

 
Sursa: Clasificare proprie. 

 
Pe tipuri de străzi, indicatorii economici, în anul 2014, au fost reprezentați astfel: 

Tabelul nr. 11  

Indicatori economici pe tipuri de străzi bucureștene, în domeniul Publicistică, în anul 2014 

Tip stradă NrMs NrMs% CA CA% NrF NrF% 
CALE 415 3,84% 167,44 5,45% 118 6,37% 
PIAȚĂ 592 5,48% 377,67 12,29% 33 1,78% 
ȘOSEA 918 8,50% 318,34 10,36% 143 7,73% 
SPLAI 197 1,82% 34,53 1,12% 19 1,03% 
BULEVARD 3149 29,14% 1151,51 37,48% 308 16,64% 
Total străzi MARI 5271 48,78% 2049,49 66,71% 621 33,55% 
STRAZI MICI 5535 51,22% 1022,68 33,29% 1230 66,45% 
Total 10806 100,00% 3072,17 100,00% 1851 100,00% 

Sursa: Clasificare proprie. 
 
Din datele prezentate în tabelul de mai sus, se observă că majoritatea firmelor 

din domeniul Editare, Tipărire, Publicare şi Interpretare cu cele mai mari venituri și 
cei mai mulți angajați sunt localizate geografic pe străzi mari. Distribuția este una 
asemănătoare marilor domenii creative (Media, Publicitate și Software), în care 
aproximativ jumătate din firmele localizate în cadrul străzilor mari realizează o 
cifră de afaceri de două ori mai mare (+100,40%), chiar în condițiile unui număr 
mediu de angajați mai mic cu cu 5,23%. 
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Sectorul 6 (vestul capitalei) reprezintă un pol de atracție suficient de mare pentru 
firmele care aparțin primelor cercuri concentrice ale lui David Throsby (sectoare 
industriale culturale principale). Designul și publicistica sunt mai dezvoltate în această 
zonă geografică a capitalei, fapt reprezentat și de analiza stradală prezentată. 

CONCLUZII 

Marile firme (inclusiv cele arondate economiei creative bucureștene), indiferent 
de domeniul de activitate, preferă să își localizeze sediul social în partea de nord. 
Este o decizie independentă de avantajele de logistică ale respectivei regiuni și 
transcende domeniul economiei creative. Toate marile firme, indiferent de domeniu, 
încearcă să se identifice teritorial cu cartierele din nordul capitalei. Este o metodă 
de dobândire a unui statut social economic al unei companii. Firme de succes aflate 
în imediată proximitate geografică dezvoltă, încercând o paralelă cu ajutorul termenilor 
sociologici ai lui Pierre Bourdieu, habitusuri corporative similare. Pentru firmele 
bucureștene din nord, stilul de viață corporatist comun (habitusul) asigură dezvoltarea 
economică reciprocă.  

Industria creativă reprezintă liderul industriei marginale din momentul de 
faţă, care poate produce un noul val de dezvoltare economică durabilă în viitor7.  

În concluzie, dincolo de multitudinea datelor statistice prezentate de–a lungul 
timpului, industriile creative/culturale cuprind statistici ale indicatorilor economici 
sub 10%, raportate la nivelul economiilor de referință (atât la nivelul Bucureștiului, 
cât și la nivel european).  

Bucureștiul creativ se află încă la începutul acestei dezvoltări și se bazează în 
prezent, mai mult, pe aportul industriilor înrudite cu domeniul industriilor creative 
(Software, Media și Publicitate). 

Structura economiei creative bucureștene, de-a lungul perioadei 2008–2014, 
ne relevă faptul că cele mai importante domenii sunt cele mai mult creative și mai 
puțin culturale. Software-ul, Publicitatea și Publicistica sunt cele mai importante 
domenii ale economiei creative, iar cele mai puțin importante, din punct de vedere 
al indicatorilor economici prezentați sunt chiar cele care, conform cercurilor 
concentrice ale lui David Throsby pot fi asimilate domeniilor principale culturale 
(Artă și cultură, Design, Sport și Divertisment). 

Dezvoltarea viitoare a economiei bucureștene se poate baza, însă, pe creșterea 
industriilor creative, în special, pe baza datelor prezentate în acest articol, pe creșterea 
industriilor culturale în sens larg (Software, Publicitate, Media, Publicistică). 
Bucureștiul, ca oraș, se poate dezvolta printr-o planificare urbană bazată pe dezvoltarea 
industriilor creative, în care sectorul industriior culturale din inelul central al orașului 
                                   

7 Garnham, N. (2005). From cultural to creative industries: An analysis of the implications of 
the creative industries approach to arts and media policy making in the United Kingdom. 
International Journal of Cultural Policy, 11, p. 15–30 apud O’Connor, J.; Kong, L. (coord). (2009). 
Creative Economy, creative cities. Asian-European Perspectives. New York, Springer Science, p. 9. 



25 ECONOMIA CREATIVĂ A BUCUREȘTIULUI 67 

se bazează pe aportul financiar și uman al industriior creative dezvoltate în cadrul 
inelelor periferice ale capitalei. Oamenii care lucrează în sectoarele IT sau publicitate 
(cele mai dezvoltate din punct de vedere economic în București), dezvoltă un stil 
de viață care poate fi susținut de economia simbolică a Bucureștiului. Cu cât se va 
dezvolta mai mult clasa creativă, cu atât acești oameni vor avea nevoie de un spațiu 
geografic de petrecere a timpului liber. Timpul liber înseamnă nu numai accesarea 
produselor culturale (reprezentate prin consumul de artă, literatură, teatru, film, 
restaurante, sport), ci și dezvoltarea unei mentalități a unui stil de viață sănătos. Nu 
se poate afirma că este o relație exclusiv cauzală în această relație, dar cu siguranță 
că oamenii clasei creative reprezintă boema catalizatoare a schimbării mentalităților 
și tiparelor sociale, care poate determina, în viitor, o nouă ordine socială, economică 
și politică. 
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Datele prelucrate sunt bazate pe analiza datelor primite de la Institutul Național de Statistică 

(www.insse.ro) - anii 2008, 2010, 2012, 2014.  
Abrevierile prezentate: 
CA - cifra de afaceri (mil.RON) 
NrMs - (număr mediu de salariați) 
NrF - (număr firme creative) 

he study intends to map geographically the clustering capabilities 
of the main creative industries in Bucharest. From the multitude 
of definitions in the field, it was chosen to present an analysis 

of the geographical spread of the media, publishing and software industries in 
Bucharest at the level of 2014, using and processing a database obtained 
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during the analyzed period from the National Institute of Statistics (www.insse.ro). 
The present study analyzes the creative economy of DCMS using the values of 
three large economic indicators – CA (turnover), NrMs (Average Number of 
Employees and Number of Firms). These indicators are analyzed on the main 
areas of the macroeconomic creative economy (creative industries) as well as 
at micro level (geographic cardinal points – North, South, East, West, district, 
street, postal number). A vision that pursues quantitatively these areas (the most 
well-known and most accepted definition in this sense being the one given by 
the Department of Culture, Media and Sport of the United Kingdom – DCMS), 
a vision of the creative class developed by the American sociologist Richard 
Florida, and a part on urban development and planning, mainly by Charles 
Landry or Sharon Zukin. The creative economy is mainly related to urban 
development and may represent a new way of developing quality of life in 
large urban agglomerations. In the process of urban deindustrialisation, the 
creative economy is now seen as a social policy response to the deindustrialisation 
process; in other words, the poverty and stress caused by the closure of coal 
mines through the configuration of museums, which explains what kind of life 
has been in these coal mines, for example. Ideas are the core of the new economic 
system and represent a new alternative to the old economic problems: aging 
population and limited economic resources. 

Keywords: creative economy; creative industries; cultural industries; 
urban development; turnover in creative industries; average number of employees 
in creative industries; number of companies in creative industries; geographical 
point of view; neighborhood; street; urban quality; media; software; advertising. 
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TUBERCULOZA REZISTENTĂ LA MEDICAMENTE 
ÎN ROMÂNIA« 

MARIA LARISA ȘOROAGĂ 

uberculoza continuă să fie o problemă de sănătate publică în 
România. Acest articol se concentrează pe tuberculoza multidrog 
rezistentă (TB-MDR) și provocările de a lua un tratament pe 

termen lung. Începe cu o scurtă istorie a tuberculozei, apoi sunt discutate 
implicațiile bolii și continuă cu prezentarea datelor statistice recente privind 
cazurile noi de tuberculoză confirmată și cazurile de tuberculoză cu rezistență 
multiplă. În cea de-a doua secțiune este prezentată o cercetare calitativă realizată 
folosind metodologia de interviu față-în-față. Scopul cercetării este de a arăta, din 
perspectiva pacientului, implicațiile bolii din momentul diagnosticării cu TB-MDR 
și până la revenirea în comunitate. Aceste implicații sunt, de asemenea, investigate 
din perspectiva pneumologului. Un eșantion de zece pacienți a fost selectat cu 
diferite perioade de spitalizare, atât la începutul, cât și la sfârșitul tratamentului, 
cu diferite niveluri de educație și vârste diferite. Majoritatea respondenților au 
menționat că au avut sprijin din partea familiei, atât din punct de vedere 
emoțional, cât și financiar, dar și-au exprimat nevoia de servicii de asistență 
psihosocială în timpul șederii în spital și după aceea. Implicațiile sociale ale bolii 
menționate de respondenți au avut consecințe negative asupra calității vieții lor, 
sugerând necesitatea creșterii rolului serviciilor sociale pentru persoanele cu 
tuberculoză-MDR. 

Cuvinte-cheie: boala; pacient; nevoie; tuberculoza; implicatii sociale; 
tratament. 

NOŢIUNI TEORETICE 

Noțiuni generale despre tuberculoză și implicațiile sociale ale acesteia 
Tuberculoza este o boală infectocontagioasă produsă de Mycobacterium 

tuberculosis sau Bacilul Koch. Cu o istorie de peste 6 000 de ani, conform studiilor 
arheologice și a mărturiilor istorice, tuberculoza a fost și este considerată un pericol 
pentru sănătatea publică (Bercea şi Panghea, 1999: 9). 

Cele mai vechi dovezi arheologice cu privire la existența tuberculozei provin 
din vechiul Egipt. Dovada a fost găsită în oasele mumiilor egiptene care datau încă 
din anul 2400 î. Hr. și care prezentau degradări specifice cauzate de Mycrobacterium 
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tuberculosis. Pe lângă acestea, au fost descoperite și scrieri în care erau descrise 
simptomele bolii: tuse cu sânge, febră și transpirații nocturne și pierderea în greutate, 
toate aceste simptome fiind specifice tuberculozei și astăzi. În acea perioadă 
oamenii considerau această maladie ca fiind un rău pentru care nici zeii, nici preoții 
nu aveau o rezolvare (Finer (ed.), Alcamo, 2003: 9–11). 

Tuberculoza și HIV/SIDA (sindromul de imunodeficiență acută dobândită) 
sunt un subiect complex, deoarece infecția HIV este cel mai important factor de 
risc pentru îmbolnăvirea cu tuberculoză. Seronegativii HIV au un risc de 5–10% de 
îmbolnăvire cu tuberculoză de-a lungul vieții, dar seropozitivii au un risc de 8–10% 
de îmbolnăvire anual. Tuberculoza a fost descrisă la pacienții cu HIV pentru prima 
dată în anul 1984, în Florida și mai târziu, în 1986, la toxicomanii din New Jersey 
(Bercea și Panghea, 1999: 201–205). 

În anul 1993, Organizația Mondială a Sănătații a declarat tuberculoza o urgență 
de sănătate publică la nivel mondial, tuberculoza reprezentând a doua cauză în rândul 
deceselor la nivel mondial, după infecția HIV. În anul 2009 au fost înregistrați 
aproape 10 milioane de copii care au rămas orfani în urma decesului părinților, 
decesele fiind cauzate de tuberculoză (WHO, 2011: 3). 

Tratarea tuberculozei multidrog rezistentă este mai dificilă față de tratarea celei 
sensibile, deoarece administrarea medicamentelor se face pe o perioadă mai lungă 
de timp și sunt necesare şi medicamente injectabile. Publicațiile, de regulă, nu se 
concetrează pe implicațiile bolii la nivel de invidid, cele mai multe dintre ele se 
concentrează pe problemele de sănătate publică, pe costurile directe ale tratamentului, 
personalului din sistemul de sănătate și a altor aspecte. Astfel se omit costurile bolii 
ce pot fi cuantificate raportându-ne la ce costuri implică pierderea capacității de muncă, 
a locului de muncă sau chiar decesul unui membru al familiei (The Stop TB Initiative, 
2000: 10). 

Însă, un studiu realizat în Tamil Nadu, India, în anul 1997, arată că activitățile 
gospodărești sunt afectate, inclusiv sănătatea copiilor, într-o gospodărie dacă se 
îmbolnăvește de tuberculoză o persoană de sex feminin, deoarece activitățile pe care 
o femeie le realizează în mod obișnuit într-o gospodărie nu mai pot fi realizate. Asta 
arată că o gospodărie nu pierde câștigurile bănești, ci suferă pierderi datorate activităților 
ce nu mai sunt realizate de către femeia bolnavă (The Stop TB Initiative, 2000: 10). 
Chiar dacă legătura dintre sărăcie și tuberculoză putem spune că este destul de 
strânsă, plecând de la cele menționate anterior, unii autori cred totuși că tuberculoza 
este o boală a celor săraci şi că are consecințe economice reduse. Studiile recente 
privind caracteristicile socioeconomice ale pacienților prezintă tuberculoza ca fiind 
o boală ce o regăsim în toate straturile sociale (The Stop TB Initiative, 2000: 10). 

Alte costuri aduse de tuberculoză sunt și cele psihologice, datorate discriminării 
împotriva celor ce au boala și a membrilor familiei. Unii dintre pacienți pot avea 
mai puțin sprijin social în timpul tratamentului, fapt datorat respingerii lor de către 
prieteni sau chiar de către familie. Un sondaj privind preocupările unui pacient cu 
tuberculoză din Bombay a arătat că bărbații sunt îngrijorați de impactul tuberculozei 
asupra capacității lor de a lucra, în timp ce femeile sunt îngrijorate de impactul 
bolii asupra căsătoriei sau a relațiilor cu membrii comunității din care fac parte. 
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Tuberculoza are în continuare, mai ales în țările în curs de dezvoltare, un impact 
major asupra vieții unui bolnav, ducând la depresie și la satisfacția scăzută a vieții, 
dar și la creșterea șomajului de lungă durată (The Stop TB Initiative, 2000: 15). 

Sondaje efectuate în Bengalul de Vest, India și Pakistan arată că cei mai 
mulți dintre respondenți, aproximativ 80%, nu ar negocia căsătoria fiicei lor cu un 
pacient sau fost pacient de tuberculoză, că femeile căsătorite care fac tuberculoză mai 
degrabă divorțează, față de alte femei, iar că fetelor necăsătorite care fac tuberculoză 
le este greu sau chiar imposibil să se căsătorească. Această formă de discriminare are 
costuri semnificative din cauza faptului că perspectivele economice ale femeilor divorțate 
sunt sumbre. Discriminarea duce și la consecințe epidemiologice, fapt legat de aderența 
la tratament. S-a constatat că sprijinul social este esențial pentru aderența la tratamentul 
de tuberculoză, iar fără aderență, probabilitatea vindecării scade, transmiterea, recidiva 
și decesul fiind mai probabile (The Stop TB Initiative, 2000: 6). 

Nu există o definiție generală ce poate caracteriza costurile cu care se confruntă 
un bolnav de tuberculoză, deoarece în statele cu grad mare de îmbolnăvire 
medicamentele sunt gratuite, dar nu sunt luate în calcul costurile pentru servicii de 
sănătate conexe, costuri pentru transport, cazare, nutriție și chiar pierderea posibilității 
obținerii unor venituri. Pacienții cu tuberculoză MDR, având tratamentul de trei până 
la patru ori mai lung ca perioadă față de cei cu tuberculoză sensibilă (la medicamente), 
se confruntă cu costuri de la 5 până la 20 de ori mai mari față de cei cu tuberculoză 
sensibilă. Studiul realizat în Etiopia, Kazahstan și Indonezia a arătat că cei mai mulți 
dintre pacienți au raportat pierderea veniturilor datorită bolii într-un procent de 
33% în Etiopia și până la 100% din venituri în Kazahstan, unde nu există tratament 
ambulatoriu, iar în Indonezia, cu 25%. Numărul pacienților, care au fost nevoiți să 
își vândă proprietățile pentru a putea face față costurilor legate de tuberculoză, sunt 
tot în număr mare, 56% din totalul pacienților cu tuberculoză sensibilă și 41% din 
totalul pacienților cu tuberculoză rezistentă. Cei mai mulți dintre pacienții din aceste 
trei țări rămân fără venituri după diagnosticare, 88% dintre pacienții cu tuberculoză de 
primă linie și 76% dintre cei cu MDR, în astfel de cazuri, dacă au avut posibilitatea 
membrii familiei au lucrat mai mult pentru a putea compensa veniturile pierdute 
(Van den Hof și alții, 2016: 6). 

Date statistice despre tuberculoză 
În România, cele mai multe decese cauzate de tuberculoză, în anul 2012, sunt 

înregistrate în rândul populației de sex masculin (1 052) comparativ cu populația de 
sex feminin (231). Din totalul de 1 283 de decese cauzate de tuberculoză 558 de 
decese în mediul urban și 725 în mediul rural. Din cele 1 283 decese, majoritară 
rămâne tot populația de sex masculin în ambele medii, în urban decedații de sex 
masculin au fost 465, în rural 587, comparativ cu 93 de personae de sex feminin 
decedate în mediul urban și 138 în mediul rural (Cristea, 2012: 6). 

După prăbușirea Uniunii Sovietice rata sărăciei a crescut în mod dramatic.  
Odată cu creșterea șomajului, în anii ’90 a crescut și rata de îmbolnăvire de TB. 
Astfel, în anul 2000, Rusia a avut parte de o creștere a numărului de cazuri de 



 MARIA LARISA ȘOROAGĂ 4 

 

72 

tuberculoză de la 34 la 100 000 locuitori la 90 cazuri la 100 000 locuitori. O altă 
problemă în acest sens este și numărul mare de încarcerări, 700 la 100 000 louitori, 
acest lucru favorizând răspândirea tuberculozei în mediul carceral. Crescând 
numărul de cazuri noi de tuberculoză a crescut și procentul cazurilor de TB-MDR 
de la 6,7% în anul 1999 la 14,4% în 2010, acestea reprezentând cazuri noi. Rusia, a 
ajuns la un procent de 30% cazuri de TB-MDR din totalul cazurilor de tuberculoză. 
Factorii care au favorizat răspândirea bolii au fost infecția HIV, în creștere după ani 
‘90, rata mare de încarcerare, dar și lipsa sistemului ambulatorde administrare a 
medicației pacienților. În anul 1998, la inițiativa Ministerului rus de Justiție s-a 
implementat un program de control al tuberculozei în penitenciare. Acest program 
s-a implementat în regiunea Tomsk, în Siberia de Vest, unde incidența tuberculozei 
din sectorul penitenciar era de 7 000 cazuri la 100 000. Principala problemă fiind 
reprezentată de apariția a tot mai multe rezistențe la medicamente și regimurile 
standard de îngrijire (Olson, și alții, 2014: 46–47). 

În România, în anul 2012 au fost înregistrate un număr de 13 253 de decese 
cauzate de boli ale aparatului respirator dintre care 1 296 de decese cauzate de 
tuberculoză, 198 aveau vârste peste 75 ani, 205 făceau parte din grupa de vârstă 
65–74 ani și cei mai mulți, respectiv 285 cazuri, făceau parte din grupa de vârstă 
55–64 ani. Numărul deceselor cauzate de tuberculoză în grupa de vârstă 25–34  
a fost de 68 cazuri. Dintre toate aceste cazuri cele mai multe personae au fost de 
sex masculin (Ministerul Sănătății, Centrul Național de Statistică Publică, 2012). 

În anul 1999, din 16 223 cazuri de tuberculoză raportate în SUA șomerii au 
reprezentat 60% din totalul cazurilor, iar personalul medical a reprezentat 2,6% sau 
422 cazuri de îmbolnăviri de tuberculoză. Au existat și o serie de decese după anii 
1980 în rândul persoanelor care luat contact la locul de muncă cu personae bolnave 
de tuberculoză, dar din păcate nu există date oficiale cu privire la numărul acestor 
decese (Field (ed.), 2001: 16). 

Lupta cu tuberculoza 
Tuberculoza trebuie privită într-un context global pentru a putea fi înțeleasă 

corect și cât mai bine din punct de vedere epidemiologic. În SUA, precum și în alte 
țări dezvoltate, unde incidența tuberculozei este redusă, mai puțin de 25 de cazuri 
la 100 000 de locuitori pe an, totuși apar cazuri noi în rândul persoanelor născute în 
țările cu o incidență mai mare a tuberculozei. Bolile precum tuberculoza nefiind 
constrânse de granițele naționale, prezintă factori care duc la creșterea ratelor de 
îmbolnăvire într-o anumită țară prin mișcările populației, în general, acest lucru 
datorându-se faptului că majoritatea adulților au infecții latente cu M. tuberculosis. 
Alți factori care au influențat creșterea numărului de cazuri de tuberculoză și totodată 
stagnarea infrastructurii sistemelor sanitare publice au fost agravarea situației 
economice, lipsa angajamentelor politice și lipsa implementării programelor de 
control a tuberculozei (Geiter (ed.), 2000: 151). 

În anul 2006 a fost publicat un studiu în Egyptian Journal of Chest Diseases 
and Tuberculosis intitulat Social impact of tuberculosis in southern Thailand: views 
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from patients, care providers and the community, studiu care ne vorbește despre cum 
sunt percepuți pacienții cu tuberculoză în sudul Tailandei, dar care cu siguranță ne 
poate duce și cu gândul la țara noastră. Studiul a prezentat mai multe opinii cu 
privire la pacienții cu tuberculoză, realizându-se focus grupuri atât cu pacienți 
tratați în spitale din sectorul public, cu membrii gospodăriilor unor pacienți cu 
tuberculoză, cu membrii comunității afectate de tuberculoză, dar și cu personalul 
medical din sectorul public. Ceea ce a oferit studiul a fost perspectiva asupra ceea 
ce duce la stigmatizare, prin faptul că fiind stigmatizați de cele mai multe ori 
pacienții tind să fie secretoși asupra bolii de care suferă; o constatare neașteptată a 
fost faptul că și religia a jucat un rol important în stigmatizarea acestora, astfel 
autorii studiului ajungând la concluzia că respondenții de orientare religioasă 
budistă au stigmatizat pacienții cu TB comparativ cu musulmani care și-au arătat 
sprijinul față de aceștia (Sengpuda și alții, 2006). 

Un aspect important în lupta cu boala este reprezentat de educarea populației. 
O metodă eficientă de control și totodată de reducere a cazurilor de tuberculoză 
este colaborarea ONG-urilor din țările cu incidență crescută a numărului de bolnavi 
de tuberculoză în dezvoltarea unor strategii și programe de prevenire, informare a 
populației cu privire la boală dar și de motivare prin asigurarea nevoilor de bază a 
pacienților pentru creșterea numărului de pacienți care încheie tratamentul (Geiter 
(ed.), 2000: 157). 

În urma mai multor studii realizate în SUA cu privire la importanța educației 
sanitare în școli și dezvoltarea de programe sanitare în comunități, s-a ajuns la 
concluzia că majoritatea oamenilor cred că un astfel de program ar avea o 
importanță majoră. Ideea programelor de sănătate în cadrul școlilor a plecat de la 
principiul că este dreptul fiecărui copil de a se naște bine, apt fizic și capabil de a 
deprinde obiceiuri sănătoase, orice copil merită accesul la informare cu privire la 
promovarea sănătății, fiecare copil merită o familie care îi poate asigura modele de 
dezvoltare pozitive, că are dreptul la un mediu psihologic stabil și alte drepturi, 
precum acces la mâncare sănătoasă și altele (Allensworth și alții, 1997: 300–301). 

METODOLOGIE 

Obiective 
1. Identificarea nevoilor specifice pacienților cu TB-MDR în perioada internării 

în Centrul MDR București. 
2. Identificarea implicațiilor sociale ale TB-MDR. 

Întrebări de cercetare 
1. Care sunt principalele nevoi ale pacienților cu TB-MDR în perioada 

internării? 
2. Care sunt resursele de care au nevoie pacienții cu TB-MDR, pe întreaga 

perioadă de spitalizare, pentru a putea face față diagnosticului? 
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3. Care sunt principalele schimbări ce se produc în viața pacientului cu 
TB-MDR după aflarea diagnosticului? 

4. Care sunt dificultățile cu care se confruntă pacientul cu TB-MDR după 
externare? 

Instrumente 
Cercetarea de față este una de tip calitativ, instrumentul de cercetare folosit 

fiind interviul semistructurat. Ghidul de interviu cuprinde întrebări legate de aflarea 
diagnosticului de tuberculoză multidrog rezistentă, perioada petrecută în spital, nevoile 
şi dificultăţile întâmpinate în această perioadă şi după externare, dar şi opinia 
medicului pneumolog ce lucrează în Centrul MDR cu privire la diagnosticare, 
tratament şi dificultăţi întâmpinate de către pacienţii în urmarea tratamentului. 

Subiecții cuprinși în cercetare 
În cadrul grupului de subiecți studiați se regăsesc un medic pneumoftiziolog, care 

lucrează în Centrul MDR din București din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie 
„Marius Nasta”, cinci pacienți cu TB-MDR internați în Centrul MDR (aflați în tratament 
la momentul realizării interviului) și cinci pacienți cu tuberculoză MDR ce se află la 
finalul tratamentului sau au încheiat tratamentul. În total zece pacienți și un medic. 

Au fost realizate 11 interviuri. Cei cinci pacienți care au fost internați în 
cadrul Centrului MDR și care în prezent sunt la finalul tratamentului, includ două 
femei și trei bărbați, dintre care, unul a finalizat tratamentul în anul 2013 cât și 
cinci pacienți, trei femei si doi bărbați, internați în prezent în cadrul Centrului. 
Nivelul de școlarizare a diferit de la un pacient la altul, cuprinzând pacienți cu 
nivel elementar de școlarizare cât și pacienți cu studii universitare absolvite. Cei 
mai mulți dintre pacienți au prezentat simptome specifice tuberculozei, dar au fost 
și pacienți care au aflat întâmplător că au tuberculoză. 

 
Crt. Sex Masculin (M)/  

Feminin (F) Vârstă Educație Stadiu tratament 

Pacient A M 31 Studii universitare A încheiat tratamentul în 2013 
Pacient B M 27 Studii universitare Ultimul trimestru de tratament 
Pacient C M 50 Studii universitare Ultimul trimestru de tratament 
Pacient D F 43 Liceu Ultimul trimestru de tratament 
Pacient T F 46 Studii postliceale Ultimul trimestru de tratament 
Pacient E F 42 Gimnaziu În tratament, internat 
Pacient F M 40 Liceu În tratament, internat 
Pacient G M 29 Studii universitare În tratament, internat 
Pacient L F 28 Gimnaziu În tratament, internat 
Pacient S F 52 Gimnaziu În tratament, internat 

Nr. total respondeți sex F 5 
Nr. total respondenți sex M 5 

Vârsta medie a respondenților 38.8 ani 
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Interpretarea rezultatelor 
În cadrul interviului medicul specialist mi-a vorbit despre primul său pacient 

cu TB-MDR, apoi despre experiența sa doar cu pacienți cu tuberculoză multidrog 
rezistentă „din anul 2004”. Diagnosticarea tuberculozei MDR în România nu a 
avut o evoluția favorabilă pacienților, acest lucru fiind îngreunat de lipsa aparaturii 
moderne „din fericire, în cadrul Institutului au fost achiziționate aceste tipuri de 
aparate” conform recomandărilor internaționale de diagnosticare, [...] „cu finanțare 
din proiecte cu fonduri nerambursabile”. 

Medicul pneumolog a afirmat că […] cele mai mari dificultăți întâmpinate de 
către pacienți sunt cazurile în care pacientul este femeie și mamă totodată „fiind 
mamă să descoperi că ți-ai îmbolnăvit copilul sau că l-ai infectat și oricând pe 
perioada vieții, nu știi când, copilul tău va face boala, mi se pare cumplit” și cazul 
pacienților care deja au fost diagnosticați cu HIV, apoi făcând tuberculoză, pentru 
că „fac forme de tuberculoză mai greu de diagnosticat și de vindecat, cu extensie, 
pentru că pot face infecția mai multor organe și tratamentul poate fi de mai lungă 
durată […] doar medicamentele ca atare nu îți sunt de ajuns […]” șansele de 
vindecare fiind mai mici. „Tuberculoză rămâne una dintre infecțiile oprtuniste”. 

Principalele nevoi ale pacienților în perioada internării 
Plecând de la faptul că pacienții au nevoie de o hrană cât mai consistentă și 

diversificată pentru a putea face față tratamentului, pacienții au subliniat faptul că 
nevoia lor de hrană nu a fost satisfăcută pe perioada internării. Pacientul A a 
declarat: „hrana din spital nu era grozavă dar pentru mine a fost bine totuși, 
pentru că eram din București și îmi aducea familia de acasă”. Hrana din perioada 
internării nu a fost o nevoie doar pentru pacientul din București, ci și pentru ceilalți 
pacienți „împărțeam pachetul de acasă”. O altă nevoie a fost cea de a primi suport 
psihologic. Nevoia principală a pacienților fiind aceea de a primi un tratament cu 
mai puține efecte adverse, acest lucru reieșind din cele menționate de către 
pacientul A, pacientul T și pacientul S: „din cauza tratamentului am dezvoltat o 
problemă de auz”. Imediat după administrarea tratamentului pacientul simțea greață 
și stări de anxietatea, dureri de oase, dar și dureri de cap. Aportul sistemului de sănătate 
în satisfacerea nevoii pacienților a fost redus, acesta acoperind nevoia de psiholog 
doar pe perioada internării pe lângă asigurarea tratamentului. „După ce m-am 
externat nu am mai găsit psiholog în sistemul sanitar, am găsit în zona de ONG”,  
a povestit pacintul A. 

Resursele de care pacienții cu TB-MDR/ XDR au nevoie pentru a 
face față diagnosticului 

Alte nevoi menționate de către pacienți atât pe perioada spitalizării, cât și 
pentru a face față diagnosticului de tuberculoză multidrog rezistentă au fost: nevoia 
de suport atât din partea unui asistent social, nevoia de informare cu privire la 
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boală din partea medicilor, nevoia de comunicare cu medicul, dar și cu celelalte 
cadre medicale cu privire la diagnostic și ce se întâmplă efectiv cu tine, ca pacient, 
altfel spus, mai mult timp dedicat comunicării cu pacienții în general, de suport, 
nevoia de socializare, de odihnă în timpul spitalizării, inclusiv de a fi mai curat în 
spital. Pacienții B, C și L spunând: „Aveam impresia că medicii nu mă informau 
până la capăt […] prima oară când am luat medicamntele m-am simțit otrăvit. [...] 
la cum arată locul… îți lasă impresia de ultimul drum”. 

Nevoile în perioada internării menționate de către pacienți au fost menționate 
ca fiind nevoi și după externare. Printre acestea regăsim: nevoia de suport psihologic, 
nevoia de a socializa, de a avea sentimentul de apartenență, nevoie de asistență socială 
și nevoia de informare. Deşi nevoia de a învăța cum să gestioneze reacțiile adverse, 
reacții ce sunt dificil de tolerat, plecând de la greață până la dureri articulare, ori şi 
cea a grupurilor de suport organizate de asistentul social și psiholog, consilierea 
individuală, dar și materialele informative distribuite în cadrul Secției, „dacă omul 
nu înțelege din material poate întreba ce nu a înțeles și astfel primește informații 
pe înțelesul lui”, spune pacientul G. 

Schimbări produse în viața pacienților după aflarea diagnosticului 
de TB-MDR 

Schimbările produse în viața pacienților de când au aflat diagnosticul de 
tuberculoză s-au produs de la pierderea puterii necesare să facă toate lucrurile pe 
care le făceau înainte, au pierdut prieteni, a avut loc restrângerea cercului de 
prieteni, aceștia fiind speriați de boală, „din cauza tuberculozei mi-am pierdut locul 
de muncă și odată cu locul de muncă și casa, pentru că nu am mai putut plăti… 
acum stau cu chirie” (pacient S), unii dintre pacienți și-au pierdut partenerii de 
viața, inclusiv au divorțat, pacientul A: „după care ea a refuzat să mai vorbim și la 
telefon” […] „am avut probleme de stigmă și faptul că nu am generet nici un 
venit”, s-au simțit dați la o parte, pacientul B: „am luat o pauză de la viață, de la 
muncă, de la tot ce făceam zi de zi” și apariția depresiei în unele cazuri, depresie 
datorată evenimentelor petrecute în viața lor de la diagnosticare. 

Dificultățile cu care se confruntă pacienții cu TB-MDR/XDR după 
externare 

Dificultățile cu care se confruntă pacienții după externare sunt și acestea 
diverse, plecând de la faptul că medicamentele pentru diminuarea efectelor adverse 
nefiind asigurate sau compensate integral, cei mai mulți dintre aceștia nu își permit 
să și le procure: „mă costau în jur de 100 euro”, a spus pacientul A. Singurătatea – 
„să stau singur, acasă, eu cu mine, […] mă simțeam vinovat că mi s-a întâmplat 
asta”, a spus pacientul F., unii dintre pacienții intervievați au menționat nevoia de 
a beneficia de asistență medicală la domiciliu; pe lângă faptul că astfel pot fi 
prevenite momentele în care nu vrei să mergi să le iei de la Dispensarul de 
Pneumoftiziologie, îți poate oferi un sentiment de siguranță; la spital dacă te 
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simțeai rău era cineva mereu care are grijă de tine, acasă lucrurile nu mai stau așa, 
pacienții D. și E. au povestit despre efectele adverse ale tratamentului, despre 
dificultatea de a îndeplini anumite sarcini cu care se confruntă: „nu mai pot să fac 
lucruri fireşti, abia trag pantalonii pe mine [...]”; inclusiv reacomodarea acasă 
poate fi dificilă, mai ales după o perioadă în care au lipsit mai bine de trei luni, dat 
fiind faptul că medicamentele trebuie luate în fiecare zi, că nu sunt puține și pe 
lângă faptul că poți avea diverse stări ce nu trec în 20 minute sau mai puțin, cei cu 
care locuiești pot deveni mai protectivi decât este cazul, sau pur și simplu ai nevoie 
de liniște; lipsa unor venituri stabile. 

CONCLUZII ŞI DISCUŢII 

Cei mai mulți dintre pacienții intervievați au spus că au intervenit o serie de 
schimbări în viața lor, schimbări datorate diagnosticului și au cuprins atât relațiile 
cu cei din jur, alimentația, dar și stilul de viață în general. Principala preocupare a 
pacienților a fost legată de schimbarea modului în care interacționează cei din jurul 
lor cu ei, după aflarea diagnosticului, dar și cu privire la capacitatea lor de a putea 
face față la fel activităților de dinaintea diagnosticului, respectiv menținerea 
relațiilor cu cei din jur, capacitatea de a a-și păstra locul de muncă sau de a-și găsi 
un loc de muncă. Cei mai mulți dintre ei nu au vrut să menționeze experiențele 
negative legate de toate acestea, au menționat în general, probabil acesta fiind un 
mecanism de a face față. Unii dintre aceștia au menționat chiar și o reducere a 
veniturilor după diagnosticare, iar alții deteriorarea relațiilor de cuplu, în timp ce 
alții s-au considerați norocoși având posibilitatea să se reîntoarcă la același loc de 
muncă și, totodată, să benefecieze de suportul colegilor care au aflat diagnosticul. 

Cei care lucrau cu contract de muncă au spus că au profitat de perioada maximă 
admisă de legislație pentru concediul medical, deoarce reacțiile adverse greu de tolerat 
nu le-ar fi permis să meargă la lucru 8h/zi, la care se mai adugă în primele 6–8 luni 
de tratament și mersul zilnic la dispensarul TB pentru administrarea tratamentului 
injectabil. Majoritatea au declarat că au beneficiat de suport din partea familiei, atât 
emoțional, cât și financiar. 

Un aspect important menționat de către toți cei intervievați a fost necesitatea 
informării cu privire la boală, tratament, reacții adverse și consecințe în general. 
Necesitatea suportului și a informațiilor legate de diagnosticul tuberculozei rezistente, 
dar și despre ce presupune tratarea acesteia a fost menționat constant. Tot aici, la suport, 
au menționat, o parte, nevoia de asistență socială și psihologică din momentul 
diagnosticării inclusiv până la finalizarea tratamentului. Argumentele acestor nevoi 
au fost diverse, de la obținerea de informații și din partea altcuiva, nu doar a medicului, 
ce nu își permite să petreacă ore cu un pacient pentru a-i răspunde la toate întrebările, 
până la nevoia efectivă de consiliere și terapie individuală sau de grup.  

Implicațiile bolii au fost diverse, de la pierderea partenerului până la pierderea 
prietenilor și chiar pierderea locului de muncă, toate acestea având consecințe negative 
asupra calității vieții pacienților. 
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Educarea celor diagnosticați cu tuberculoză MDR, dar și a populației, în general, 
pentru a putea înțelege clar riscurile percepute, dar și pe cele reale cu privire la 
transmitere, tratare și orice alte aspecte legate de boală pot duce la reducerea 
izolării sociale a pacienților, diminuarea stigmatizării, schimbarea percepției asupra 
celor ce s-au îmbolnăvit, dar și la o creștere a ratei de succes la tratament. 

Principalele nevoi surprinse în rândul pacienților intervievați tind a fi în continuare 
aceleași cu cele surprinse în Raportul de cartografiere a nevoilor pacientilor cu TB, 
publicat în anul 2014 de către Romanian Angel Appel. Raportul arată, totodată, 
implicațiile sociale ale bolii, vorbește chiar de stigmatizare și despre nevoia accesului 
pacienților la servicii psihosociale atât în perioada în care pacientul este internat cât 
și după (Kalambayi, 2014: 32). 

Parte din nevoile pacienților și dificultățile cu care aceștia se confruntă sunt 
surprinse și în studiile efectuate în alte țări, precum Rusia, care s-a confruntat în 
anii 2000 cu creșterea numărului de îmbolnăviri, în special în penitenciare, nu doar 
că au crescut numărul de cazuri noi de tubercloză sensibilă, dar au crescut și 
cazurile de tuberculoză rezistentă la tratament (Olson și alții, 2014: 46–47). 

Așa cum studiile realizate în Etiopia, Kazahstan și Indonezia arată că cei mai 
mulți dintre pacienți raportează într-un procent ridicat pierderea veniturilor datorită 
bolii, o astfel de dificultate a fost menționată și de către pacienții intrevievați. Cauzele 
care duc la astfel de situații pot fi diferite, de la inexistența unui contract de muncă, 
fapt ce duce la imposibilitatea pacientului de a urma tratamentul acasă până la un an, 
perioadă prevăzută de legislația din România pentru oferirea concediului medical, 
lucru ce îngreunează situația pacientului, mai ales dacă acesta nu beneficiază de 
suport din partea familiei, apropiaților, până la imposibilitatea desfășurării unor 
activități aducătoare de venit din cauza imposibilității gestionării cât mai eficient a 
efectelor adverse în cazul urmării tratamentului pentru tubreculoză multidrog 
rezistentă (Van den Hof S. și alții, 2016). 

Limite 
Limitele acestei cercetări sunt reprezentate de numărul mic al pacienților 

intervievați, momentul intervievării ce nu ține cont de dispoziția respondenților 
și de condițiile desfășurării interviurilor, condiții ce pot influența răspunsurile. 
Informațiile obținute în urma intervievării celor zece pacienți și a medicului nu pot 
fi generalizate, acest lucru datorându-se atât numărului mic de pacienți, cât și a 
perioadei diferite de tratament în care se află fiecare, la care putem adăuga și factori 
precum nivelul de educație al fiecărui pacient. 

Recomandări 
În urma interviurilor realizate cu pacienții ce au fost internați în cadrul 

Centrului MDR, dar și cu cei internați am observat o serie de lipsuri sau dificultăți 
cu care orice pacient se confruntă în perioada spitalizării, dar și după. Plecând și de 
la cele menționate de medicul pneumolog ce lucrează în cadrul centrului de mai 
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bine de zece ani, pot face o serie de recomandări necesare îmbunătății situației 
pacienților, lucru ce poate duce la creșterea aderenței la tratament și la scăderea 
numărului de cazuri de TB-MDR și XDR în România. 

Recomandări: 
¾ îmbunătățirea sau facilitarea accesului pacienților la diagnosticul de tuberculoză, 

apoi la diagnosticul de TB-MD/XDR prin campanii de informare cu privire la 
situația actuală a României în legătură cu boala și încurajarea populației active să 
facă o radiografie în fiecare an; 

¾ accesarea a cât mai multor resurse ce pot îmbunătăți calitatea rețelei de 
pneumoftiziologie la nivel national; 

¾ îmbunătățirea mecanismelor de achiziție a medicamentelor prin regândirea 
practicilor actuale și chiar schimbarea legislației greoaie ce poate împiedica introducerea 
de noi medicamente pentru tratarea tuberculozei rezistente și externsiv rezistentă; 

¾ creșterea calității serviciilor și a numărului de servicii oferite pacienților pe 
întreaga perioada de tratament, inclusiv prin regândirea actualelor practici de îngrijire 
ce pot fi considerate neoptime și totodată ce pot crea o anumită depență pacientul 
față de sistemul de sănătate, luând exemplul fostel Sanatorii și a pensiei de invaliditate 
ce continua a fi acordată pacienților cronici ce nu urmează tratamentul conform 
recomandărilor medicilor.  
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uberculosis continues to be a public health concern in Romania. 
This article is focusing on resistant multidrug tuberculosis 
(TB-MDR) and the challenges of taking a long-term treatment. 

It begins with a brief history of tuberculosis, then the implications of the 
disease are discussed and it continues with presenting recent statistical data 
on new confirmed tuberculosis and multidrug resistant tuberculosis cases. In 
the second section is presented a qualitative research conducted using the 
face-to-face interview methodology. The aim of the research is to show, from 
the patient’s perspective, the implications of the disease from the moment of 
diagnosis with TB-MDR and until he/she returned to the community. These 
implications are also investigated from the perspective of the pneoumologist. 
A purposeful sample of ten patients was selected with different periods of 
hospitalization, both at the beginning and at the end of treatment, with different 
levels of education and different ages. Most of the respondents mentioned that 
they had support from the family, both emotionally and financially, but they 
also expressed the need for psychosocial support services during the hospital 
stay and after. The social implications of the disease mentioned by the respondents 
had negative consequences on the quality of their life, suggesting the need to 
increase the role of social services for people with TB-MDR. 

Keywords: disease, patient, needs, tuberculosis, social implications, 
treatment. 
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EMANCIPAREA FEMEII ÎN SOCIETATEA« 
ROMÂNEASCĂ ŞI VIOLENŢA INTRAFAMILIALĂ. 

ASPECTE TEORETICE ŞI VIZIUNI SOCIOISTORICE 

GEORGIANA VIRGINIA BONEA  

rincipalul obiectiv al acestui studiu ţine de evidenţierea şi analiza 
problematicii violenţei asupra femeii în cadrul familiei, în 
diversele contexte istorico-sociale. Astfel, „celula de bază a 

societății”, aşa cum se mai numeşte familia, este analizată din perspectiva 
procesului de modernizare a societăţii şi emancipare a femeii. Este vorba de 
multiple schimbări în interiorul familiei în ceea ce priveşte socializarea 
primară în funcţie de gen, precum şi mentalităţile privind rolul femeii şi al 
bărbatului în intimitatea familiei. Din perspectiva socioistorică, violenţa în 
familie a constituit un fapt încă din cele mai vechi timpuri, însă în prezent s-a 
ajuns la construirea unor servicii specializate în scopul prevenirii şi combaterii 
acesteia. Societatea românească a parcurs un drum lung de la monarhie la 
comunism, postcomunism şi tranziţia la democrație și economia de piață, fapt 
reflectat cu certitudine în diversele instituţii ale statului, cât şi în revoluţionarea 
perspectivelor individuale.  

Cuvinte-cheie: familie, emancipare, modernism, tradiţionalism, violenţă. 

INTRODUCERE 

Procesul emancipării femeii atât în România, cât şi în întreaga lume are 
influenţe masive asupra evoluţiei familiei, asupra status-rolurilor femeii şi bărbatului 
în ansamblul lor, cât şi asupra societăţii. Întregul parcurs al schimbărilor unei societăţi 
este reflectat fără echivoc în dinamica familiei, ţinând cont de specificul cultural, 
geografic, rasial și socioistoric al fiecărei naţiuni. De aici se poate deduce în mod 
logic faptul că familia este cel mai important aspect din viaţa individului, influenţând 
comportamentul, gândirea şi personalitatea acestuia (Batâr, 2004; Popescu, 2003; 
Berindei, 1998). Desigur că respectarea femeii în familie şi societate reflectă 
indubitabil gradul de civilizaţie şi nivelul cultural al acesteia (Cerezo, 1998: 11). În 
altă ordine de idei, violenţa intra(familială), unde femeia este o victimă constantă, 
a fost şi continuă să fie o problemă majoră, ce face obiectul conceperii multiplelor 
studii şi cercetări, dar şi a unor politici sociale de prevenire şi combatere care să 
vină ca răspuns la toate acestea.  
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Prezentul studiu, urmează să analizeze traseul emancipării femeii în România, 
evoluţia familiei, precum şi violenţa intra(familială) din perspectiva socioistorică. 
O asemenea viziune ne va putea oferi o descriere cuprinzătoare asupra multiplelor 
schimbări înregistrate de-a lungul timpului în spaţiul familial, dar şi în societate. 
De asemenea, sunt foarte importante şi evenimentele petrecute în afara teritoriului 
ţării noastre, deoarece acestea influenţează şi modifică ordinea şi specificul evoluţiei 
emancipării româncelor şi a situaţiei familiei. Nu pot fi ignorate eforturile legislative 
şi instituţionale ale României în ceea ce priveşte problema violenţei asupra femeii 
în familie, acestea urmând a fi analizate şi corelate cu situaţia statistică oficială 
oferită de următoarele instituţii şi organizaţii: Institutul Naţional de Statistică (INS); 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF); Poliţia Capitalei (PC); 
Institutul de Medicină Legală (IML); Organizaţia Gallup în România; Agenţia Statelor 
Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID); Organizația Mondială a Sănătăți 
(OMS) şi nu în ultimul rând, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a 
Drepturilor Copilului (ANPFDC). 

Prin urmare, studiul de faţă îşi propune să identifice cauzele şi factorii favorizanţi 
ai violenţei intra(familiale), prin prisma evoluţiei societăţii şi a emancipării femeii. 
Astfel, în România ultimilor o sută de ani s-au înregistrat o serie de evenimente 
menite să contribuie explicit la ridicarea statutului femeii în cadrul societăţii, dar şi 
în spaţiul intim familial. De aici se poate deduce faptul că inclusiv status-rolurile 
femeii şi bărbatului în familie au suferit multiple schimbări în plan structural, 
relaţional, afectiv, economic, psihologic şi cultural. Cu toate acestea, problematica 
violenţei intrafamilialea continuat să existe de-a lungul anilor, motiv pentru care 
atât familia, cât şi individul (produs al familiei de origine, dar şi al societăţii) sunt 
afectaţi în aceeaşi măsură (Felson, 2002; Cerezo, 1998). Emanciparea femeii a 
condus la schimbări în structura rolurilor conjugale. Se poate spune că mişcările 
feministe din România au fost recunoscute cu mult înaintea Europei, începând cu 
anul 1815, pentru ca în 1938, pentru întâia oară în istoria ţării noastre, femeile să 
dobândească dreptul de a vota. Desigur că Feminismul a urmărit în mod explicit 
independenţa femeii faţă de bărbat din punct de vedere economic, legal, instituţional, 
cultural, social, biologic şi chiar familial (Olteanu și alții, 2003: 26). Astfel, odată 
dobândite, atât libertatea de exprimare, cât şi independenţa femeii, au adus o 
mulţime de beneficii, precum: evoluţia şi îmbogăţirea culturii; creşterea gradului de 
civilizaţie al societăţii; evoluţia în plan personal şi familial; intrarea masivă a 
femeii pe piaţa muncii şi accesul acesteia la funcţii cât mai înalte; intrarea femeii în 
sfera politică şi atragerea de capital politic nou; implicarea femeii în societate şi 
mass-media ş.a.m.d. Desigur că pe tot parcursul procesului de emancipare a femeii 
s-au înregistrat o mulţime de argumente şi poziţii pro şi contra, însă întregul 
demers a fost mai mult decât necesar la nivel microsocial, cât şi macrosocial. 

În ceea ce priveşte violenţa intra(familială), statul român, prin intermediul 
înfiinţării instituţiilor şi al organizatiilor, dar mai ales prin emiterea de noi legi tot 
mai specifice si explicite, menite să protejeze femeia, dovedeşte poziţia sa fermă în 
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această luptă. De asemenea, odată cu prima mişcare feministă înregistrată în Europa, 
cuprinsă între anii 1848–1914, violenţa împotriva femeii devine o problemă de natură 
socială, demnă de luat în seamă de guvern (Dobash şi Dobash, 2979; Gelles, 1997). 
Astfel, se construieşte „o nouă ordine mondială”, menită să schimbe radical mentalităţi, 
obiceiuri şi culturi ce trebuiau adaptate noilor concepte ale unei societăţi în schimbare. 
Viaţa de familie suportă schimbări, iar imaginea femeii capătă noi contururi în 
domeniul modei vestimentare, al ştiinţei şi educaţiei, al culturii şi cutumelor etc. 
Dacă familia de tip tradiţional, întâlnită înainte de secolul al XVII-lea, era izolată 
de societate şi concentrată pe intimitatea limitată de acoperişul sub care convieţuiau 
până la patru generaţii, acum familia modernă este strâns legată şi totodată influenţată 
de evenimentele petrecute în societate (Muntean, 2002/2011; Ropotică, 2007; Mazur, 
2002). Prin urmare, societatea este cea care determină schimbările din interiorul 
familiei, dictând traseul acesteia. 

Aşa cum violenţa intrafamilială cunoaşte multiple forme, intensităţi şi cauze, 
procesul emancipării femeii este reflectat în traseul schimbărilor pe planul personal, 
relaţional-conjugal şi social. În altă ordine de idei, violența intra(familială) constituie 
una din cele mai mari şi mai importante probleme cu care se confruntă guvernele 
lumii. Emanciparea femeii a atras atenţia şi a semnalat gravitatea acestei situaţii, 
solicitând recunoaşterea ei în scopul conceperii şi implementării unor strategii eficiente 
de prevenire şi combatere. De reţinut că violenţa în spaţiul familial are multiple 
repercusiuni asupra individului, afectându-l pe termen scurt, mediu şi lung.  

Importanţa topicii legate de emanciparea femeii, evoluţia familiei, dar mai 
ales de violenţa intra(familială) face din acest studiu o bună „piatră de temelie” în 
viitoare demersuri de analiză, adaptare, implementare şi evaluare a unor politici 
sociale care să răspundă noilor provocări ale diverselor paliere ale societăţii. În 
ceea ce priveşte violenţa intra(familială), aceasta este una dintre problemele cu care 
se confruntă societatea zilelor noastre. Vătămarea fizică şi psihică, dar mai ales 
punerea în pericol a vieţii victimei, este consemnată a fi o faptă penală gravă, cu 
încălcări ale Drepturilor Omului.  

Totodată, acest studiu se face util în viitoare analize şi demersuri ştiinţifice de 
identificare a situaţiei femeii în familie şi societate, a traseului dobândirii independenţei 
ei şi a metamorfozei familiei. Ţinând cont de specificul cultural şi geopolitic, se pot 
efectua mai multe asemenea analize care să conducă la elaborarea de noi ipoteze şi 
teorii asupra evoluţiei relaţiilor conjugale. 

ASPECTE TEORETICE PRIVIND EMANCIPAREA FEMEII,  
FAMILIA ŞI VIOLENŢA INTRAFAMILIARĂ 

Emanciparea femeii constituie baza unei societăţi avansate în domeniul cultural, 
educaţional, politic şi familial (Berindei, 1998: 26). Primul Război Mondial (1914–
1918) aduce femeia în situaţia de a prelua munca prestată de bărbaţi, precum şi 
multitudinea responsabilităţilor acestora în cadrul societăţii. Astfel, practicând 
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meseriile bărbaţilor, femeile se dovedesc a fi puternice şi vrednice de a-şi câştiga 
dreptul la vot (Rotariu, 2010; Felson 2002). Emanciparea femeilor s-a manifestat şi 
în plan intelectual. Se remarcă, astfel, personalităţi feminine ale României, precum 
Hortensia Papadat Bengescu (1876–1955, o mare prozatoare, romancieră şi nuvelistă 
din perioada interbelică). În timpul perioadei interbelice, a prins contur emanciparea 
femeii, aceasta trecând de la „femeia de casă” la statutul de „doamnă în societate”. 
În perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale, femeia a reuşit să câştige 
mai multe drepturi, precum: a purta pantaloni; putea avea părul tuns; putea face 
sport împreună cu soţul său; se putea plimba cu bicicleta; ş.a.m.d. În mediul rural 
se poate spune că emanciparea femeii a întârziat să îşi facă simţită prezenţa. În mediul 
urban, femeile erau preocupate de educaţie şi de tot ce însemna aceasta. Ipoteza 
conform căreia: „Dacă educi un bărbat, atunci educi un om; dacă educi o femeie, 
atunci educi o familie întreagă”, s-a dovedit a fi adevărată. Astfel, ca o primă 
concluzie, emanciparea femeii a încurajat şi a susţinut accesul acesteia la educație, 
s-a dezvoltat foarte mult zona publicaţiior destinate femeilor şi preocupărilor acestora. 
Astfel, presa feminină românească cunoaste o popularitate din ce în ce mai mare. 
Rolul cu care femeia a fost înzestrată de Dumnezeu este maternitatea, precum şi 
responsabilitatea creşterii şi educării copiilor. În acest sens, Adela Xenopol (1861–
1939, scriitoare, prozatoare și autoare dramatică română, ce a susținut emanciparea 
femeii, alăturându-se mișcărilor feministe ale epocii), sora istoricului A. D. Xenopol, 
este fondatoarea Revistei „Dochia”, unde a apărat şi a susţinut drepturile femeii, a 
luptat pentru emanciparea intelectuală, juridică şi politică a acesteia. În anul 1914, 
Adela Xenopol a înaintat Adunării Deputaţilor o petiţie prin care solicita revizuirea 
Constituţiei României, în care era solicitat dreptul de vot al femeilor scriitoare, 
învăţătoare, dar şi profesoare. În anul 1938, noua Constituţie a României legifera dreptul 
tuturor femeilor de a vota. Adela Xenopol, susţinând cu vehemenţă independenţa 
femeii, scria în Revista „Dochia” următoarele: ,,Femeia nu este inferioară bărbatului, 
ci femeile române sunt pe aceaşi treaptă morală ca şi bărbaţii”; în altă ordine de 
idei, femeia are aceeaşi capacitate şi este capabilă de aceleaşi activităţi ca şi bărbatul. 
Până în anul 1938, au existat nenumărate dezbateri pe tema drepturilor femeii în 
societatea românească, precum şi discuţii privitoare la revizuirea Constituției din 
1923, în contextual mişcării militante ce a avut loc în Europa şi America (Lowney, 
2008; Mazur, 2002; Mihăilescu, 1993). În mod inevitabil, mişcarea feministă la 
nivel mondial din perioada interbelică a avut un impact foarte mare inclusiv în 
România. Mai departe, Calypso Botez (1880–1933, scriitoare şi una dintre cele mai 
mari activiste în domeniul promovării drepturilor femeilor), se întreabă în mod 
retoric: „Dumneavoastră ştiţi că românca e în afară de lege, este împotriva acestui 
articol?”. Cu alte cuvinte, din perspectivă teoretică, toată lumea beneficia de drepturi 
egale, fără discriminare, încă practic, femeile nu făceau parte din „toată lumea”, în 
ciuda prevederilor legale. În anul 1920, unul dintre feminiştii convinşi ai epocii, 
anume Aurel Lazăr (1872–1930, avocat, membru al Partidului Naţional Român), 
deputat de Bihor, se întreaba la rândul său: „De ce e mai chemat pentru vot badea 
Dimitrie, decât lelea Ileana”. Între timp, la Alba Iulia a fost recunoscut votul universal, 
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inclusiv pentru femei, iar democraţia nu poate exista în contextul nedreptăţirii 
femeii. În ciuda unor ample proteste ale feministelor printre care se număra 
Alexandrina Cantacuzino (1876–1944, ce a făcut parte din diverse asociaţii ale 
vremii, care militau pentru îmbunătăţirea situaţiei femeii din România), Calypso C. 
Botez şi Elena C. Meissner (1867–1940, a condus Asociația de Emancipare Civilă 
și Politică a Femeii Române, înființată în anul 1919), în anul 1923 se amână 
acordarea votului integral, sub pretextul că datele privind numărul femeilor care ar 
beneficia de drepturi politice lipsesc. 

Generaţia României de la 1848 a susţinut educarea femeii, ca o primă necesitate 
pentru emanciparea sa viitoare, dar mai ales pentru familie şi pentru ceea ce înseamnă 
viitorul unei naţiuni: copiii de azi vor fi adulţii de mâine. Astfel, în programul 
Revoluţiei de la 1848, printre primele măsuri se situa egalizarea învăţământului 
atât pentru bărbaţi, cât mai ales pentru femei. Proclamaţia de la Islaz 1848 (fiind 
programul constituţional întocmit de Comitetul revoluţionar din Muntenia în timpul 
Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească), prevedea, la Articolul 16, instrucţie 
egală şi întreagă pentru românul de ambele genuri, iar Constituţia Română din 
1866 prevedea drepturi civile şi politice pentru toţi românii de o potrivă, aceştia 
fiind egali în faţa legii. Lucru contrazis însă prin împiedicarea femeilor de a merge 
la vot, ca să nu mai vorbim de interzicerea acestora de a accede la funcţii de 
conducere pe diversele paliere ale vieţii sociopolitice. 

În ciuda numeroşilor paşi făcuţi în procesul de emancipare a femeii, aspecte 
precum: patriarhatul, mentalităţile unei societăţi conservatoare; dar mai ales 
depersonalizarea femeii pe parcursul întregii perioade comuniste, influenţează în 
mod negativ afirmarea şi independenţa acesteia. Egalitatea de gen comandată forţat 
şi impusă în comunism, nu a făcut decât să ascundă problemele cu care se confrunta 
societatea şi familia românească (Olteanu și alții, 2003: 25–27). După evenimentele 
din decembrie 1989, în ţara noastră încep să fie promovate anumite imagini ale femeii, 
cu ajutorul mass-media. Astfel, în mentalul colectiv apare: femeia gospodină, femeia 
de carieră, femeia în televiziune, femeia aflată pe poziţii înalte de conducere, star 
mass-media, femeia factor de influenţă şi decizie, mamă, femeia iubită şi soţie, 
muncitoare în fabrică sau în agricultură, femeia pilot, medic etc. Se observă crearea 
unor noi stereotipuri privind rolurile şi statutul femeii în societate şi familie. 

În sfera mass-media, violenţa împotriva femeilor a devenit sursa ştirilor de 
senzaţie (Hattery, 2009; Iancu, 2006; Lockton și Ward, 1997), la fel ca şi fenomenul 
prostituției şi sclaviei sexuale. Femeia României actuale este preocupată de 
educaţie şi mai ales de carieră, se poate întreţine şi are responsabilităţi la locul său 
de muncă. Azi femeia a ajuns la cele mai înalte standarde ale educaţiei şi a acceptat 
provocări importante pe piaţa muncii. Cu toate acestea, azi femeia româncă este 
văzută în mai multe ipostaze: obiect sexual; gospodina familiei; profesionistă la 
locul de muncă; victimă a violenţei bărbatului său; simbol al armoniei în cuplu; 
mamă iubitoare sau chiar iresponsabilă şi rebelă.  

În ceea ce priveşte evoluţia familiei şi totodată problema constantă a violenţei 
dintre partenerii de viaţă, se poate spune că întreaga istorie a umanităţii este guvernată 
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şi construită pe baza relaţiilor dintre bărbaţi şi femei. Violenţa asupra femeii în familie 
constituie o practică încă din cele mai vechi timpuri. Schimbările din societate au 
determinat modificări în structura familiei. Astfel, unii autori evidențiază aceste 
schimbări pe mari perioade istorice (Bădescu, 2009; Muntean, 2003/2011; Bonea, 
2009): I. Epoca Premodernă (înainte de secolul XVII) – familia tradițională, extinsă, 
unde vorbim de convieţuirea şi gospodărirea mai multor generaţii ale aceleiaşi 
familii sub un singur acoperiş, iar fiecare membru avea sarcini zilnice foarte bine 
definite, în vederea prosperităţii întregii familii. Valorile acestui tip de familie sunt 
caracterizate de doctrina patriarhală şi de promovarea intereselor generale ale sale 
ca întreg. Cu alte cuvinte, supravieţuirea familiei depindea de identificarea şi definirea 
membrilor ei ca un întreg, format din părţi inseparabile. II. Epoca Modernă – 
Industrializarea (secolele XVII, XVIII și XX) – familia nucleară, fiind vorba de 
familia alcătuită din cuplul conjugal şi copii acestuia. În mediul urban acest tip de 
familie este definitoriu, pe când în mediul rural, continuă să existe familia extinsă, 
tradiţională. Acum se schimbă radical valorile familiale şi status-rolurile partenerilor de 
viaţă, conducând la apariţia unor noi mentalităţi. III. Epoca Postmodernă (secolele XX 
și XXI) – acum se produc schimbări majore în structură și mentalitate, apar familiile 
monoparentale, uniunea liber consimțită, celibatul, cuplurile formate din persoane de 
același sex. Post-modernitatea răstoarnă vechea structură familială şi o reconstruieşte 
în mai multe forme de convieţuire şi gospodărire. În antiteză cu promovarea întregii 
familii din sistemul tradiţionalist, postmodernitatea încurajează prosperitatea fiecărui 
individ în parte, luat separat faţă de familia sa. Urmărirea promovării în sfera 
educaţională şi profesională constituie acum prioritatea de bază pentru o viaţă plină 
de satisfacţii. Astfel, se deschid graniţele în ce priveşte subiectul considerat tabu în 
trecut, anume: familia homosexuală, căsătoria între parteneri de acelaşi sex, precum 
şi adoptarea copiilor de aceste cupluri. Dacă în trecut, familia tradițională era 
considerată a fi absolut vitală pentru individ și societate, azi statul a preluat mare 
parte din sarcinile femeii. De exemplu, acum există creșe și grădinițe care să se ocupe 
de creșterea și educarea copiilor (Grunberg, 2011: 211–217). Familia s-a modernizat, 
s-a schimbat și pare de nerecunoscut. Cu toate acestea, în mediul rural, principalul 
mod de câștigare a existenței este agricultura. Acolo găsim familiile cu un număr 
mare de rude care locuiesc sub același acoperiș, numite „familiile extinse”. Astfel, 
recunoaștem forma veche de organizare a familiilor mari (Gilbert, 2002: 1273). 
Modernizarea societății este factorul principal al schimbărilor survenite în familie, 
reflectând modificările ce au loc în interiorul ei (Popescu, 2003: 32–34). 

Femeia de azi este, fără doar si poate, rezultatul a sute de ani de muncă şi 
efort de autoperfecţionare (Zamfir şi Zamfir, 2000; Popescu, 2003). Bărbatul şi 
femeia sunt, categoric, diferiţi, dar complementari. Egalitatea între cei doi înseamnă, 
de fapt, un parteneriat solid. Femeia secolului XXI nu mai are două mari roluri 
prestabilite (cel de mamă şi soţie), ci acum vorbim de o diversificare, o multitudine 
de roluri complexe, solicitate în funcţie de fiecare context al vieţii. Acum barbaţii, 
conştientizând acest fapt, au început să se implice în mod activ din ce în ce mai 
mult în activităţile de natură casnică, până acum gestionate numai de către femeie. 
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În acest mod, femeile si barbaţii au ajuns să fie egali în faţa legii şi în toate celelalte 
activităţi. Acum, lucrul în casă nu mai este considerat umilitor pentru bărbat. 
Femeia trecutului s-a implicat şi a contribuit la rezolvarea problemelor sociale şi a 
luptat pentru recunoaşterea drepturilor ei juridice, în timp ce femeia prezentului 
deţine libertatea deplină asupra propriei ei vieţi.  

În altă ordine de idei, individualizarea este un proces ce a început încă din 
perioada Renașterii (între secolele XIV–XVI), debutând cu numeroase schimbări și 
regândiri ale setului de norme și relații dintre oameni. Individualizarea poate fi 
tradusă prin „construcția și afirmarea identității de sine în diverse contexte sociale”, 
o autoconstruire a posibilităților; dobândirea cât mai multor diplome și calificări 
devenind principalul mod de alcătuire a „unui pașaport” care ne reprezintă și ne 
oferă accesul pe piața muncii internaționale (Mihăilescu, 1993; Olteanu și alții, 
2003). Individul se deosebește de toți ceilalți dintr-o mulțime (Budon, 1990: 299), 
prin ceea ce este și prin ceea ce ar putea deveni în viitor. Are loc o construire 
permanentă a CV-ului, fapt ce duce la creşterea importanţei locului de muncă,  
a nivelului de instrucţie, dar şi a venitului individului. Este vorba despre o „revoluţie 
în plan personal”, cu privire la mentalitate şi status-rolurile individului, fie că vorbim 
de bărbat sau de femeie. Diversitatea rolurilor conferite de această permanentă 
autoactualizare face ca relaţiile dintre indivizi să cunoască o dinamică specifică 
(Iancu, 2006: 44–51). Nivelul de şcolarizare este un factor important în ceea ce 
priveşte procesul individualizării. Diplomele pe care un individ le obţine devin o 
carte de vizită şi chiar un paşaport pentru acesta. Astfel, vorbim de o trecere tranșantă 
de la „altruismul familial” din societăţile tradiţionale, la „individualismul” societăţii 
postmoderne, o egalitate între genuri în ceea ce priveşte setul de oportunităţii, şanse 
şi accesul la informaţie (Rotariu, 2010: 288–289).  

În ce priveşte violenţa intrafamilială, unde victimele sunt femei, la nivel 
internaţional, abia în anul 1948, odată cu adoptarea Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului, violenţa asupra femeii începe să fie privită, în mod oficial, ca 
o problemă în adevăratul său sens. Astfel, la Articolul 1 sunt stipulate următoarele: 
„Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi (...)”. Mai 
departe, la Articolul 3 sunt stipulate următoarele aspecte importante: „Orice ființă 
umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale”. Cu alte 
cuvinte, Articolul 5 clarifică eventuale neînţelegeri cu privire la violenţă în general: 
„Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau 
degradante”. Astfel, România avea să recunoască această problemă abia în anul 2003, 
prin intermediul Legii nr. 217, cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei 
asupra femeii. Iar la Articolul 1, paragraful 3, legea prevede ca „statul român, prin 
autoritățile competente, elaborează și implementează politici și programe destinate 
prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și protecției victimelor violenței 
în familie”. Definirea violenţei împotriva femeii, dată în Declaraţia Naţiunilor 
Unite (1993), cu privire la eliminarea tuturor formelor de violenţă asupra femeii, 
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are o mare importanţă în descoperirea şi recunoaşterea violenţei ca fiind: „orice act 
de violenţă bazat pe diferenţa de gen şi care cauzează sau ar putea cauza femeii 
suferinţă sau vătămare fizică, sexuală sau psihologică, incluzând ameninţările cu 
astfel de acte, coerciţia şi privarea arbitrară de libertate, fie în viaţa publică, fie în 
cea privată”. De asemenea, Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la violenţa petrecută 
între membrii familiei, identifică următoarele forme de violenţă asupra femeilor din 
domeniul public şi privat, ce reprezintă încălcări ale drepturilor omului, după cum 
urmează: violenţă fizică, sexuală şi psihologică în familie, inclusiv abuzurile fizice 
şi abuzurile sexuale asupra fetelor, violenţe legate de dotă, violuri în căsnicie, mutilarea 
organelor genitale femeieşti şi alte practici tradiţionale care lezează integritatea corporală 
a femeilor, violenţa în afara căsătoriei şi violenţa în contextul exploatării, violenţă 
fizică, sexuală şi psihologică în afara comunităţii, inclusiv violuri, abuzuri sexuale, 
hărţuire sexuală şi intimidare la locul de muncă, în instituţiile de învăţământ etc. 
Traficul de femei şi prostituţia forţată, acte de violenţă fizică, sexuală şi psihologică 
săvârşite de stat sau comise cu acordul acestuia, violenţă sexuală şi psihologică, 
indiferent unde apare ea. 

Trebuie menţionat faptul că agresivitatea umană, în general, este atât un fenomen, 
cât şi un proces complex în escaladare (Jderu, 2010: 209–211), punând diverse 
accente pe tipologia psihologică a individului, pe influenţele mediului înconjurător, 
dar şi pe amprenta culturală (Bandura, 1977; Lorenz, 1963/2005; Baloescu şi Marian, 
2009; Chelcea, 2003). Agresivitatea umană poate fi privită din două mari perspective 
(Lorenz, 1963/2005: 21–23): a) cea pozitivă – în vederea supravieţuirii omului şi a 
autoperfecţionării sale din punctul de vedere al diverselor abilităţi necesare afirmării 
sociale şi familiale; b) cea negativă – în scopul explicit de a produce diverse daune 
de natură fizică, morală, psihică, familială şi socială. În contextul de faţă, vom 
vorbi despre agresivitatea individului în spaţiul intim al relaţiei de cuplu dintre un 
bărbat şi o femeie. Amintesc aici faptul că există mai multe etape prin care trece 
individul, până să dea frâu liber agresivităţii sale (Cerezo, 1998: 21–23): 1) acumularea 
stresului, a tensiunilor şi frustrărilor; 2) apariţia şi intensificarea emoţiilor negative 
precum ura, furia şi gelozia; 3) escaladarea conflictelor deja existente. Dar, după părerea 
mea, nu putem exclude elemente precum: a) lipsa unei comunicări corespunzătoare; 
b) incapacitatea individului de a face faţă provocărilor profesionale, familiale şi de 
mediu; c) diferenţe notabile de educaţie şi cultură dintre cei doi parteneri de viaţă; 
d) niveluri total diferite de percepţie şi analiză a diverselor contexte; e) predispoziţie 
chimică şi psihică spre agresivitate; f) ingerarea anumitor substanţe medicamentoase, 
a substanţelor halucinogene sintetice sau naturale, precum şi consumul excesiv de 
băuturi alcoolice; g) incapacitatea de a depăşi anumite situaţii dificile ivite de-a 
lungul vieţii individului ş.a.m.d. Agresivitatea diferă de la un individ la altul în 
ceea ce ţine de următoarele caracteristici, precum (Chelcea, 2003: 43–44): a) timpul 
şi forma de escaladare; intensitatea manifestării; b) precum şi persoana sau obiectul 
către care este îndreptată agresivitatea. În cazul autoagresivităţii (Braithwhait, 2001: 
126), se poate spune că aceasta are loc atunci când individul îşi face rău singur 
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pentru a atrage atenţia celor din jur asupra sa, dar şi pentru a determina anumite 
persoane să cedeze în faţa unui asemenea şantaj de tip emoţional. 

Când vine vorba de apariţia şi menţinerea agresivităţii dintre partenerii de 
viaţă, se pot identifica mai multe schimbări produse în mod inevitabil în dinamica 
de cuplu, în percepţia unui partener asupra celuilalt partener, cât şi în privinţa 
comportamentului partenerului agresat. În spaţul intim, familial, individul se comportă, 
de cele mai multe ori, diferit faţă de contextul socioprofesional, unde sunt solicitate 
anumite conduite şi reacţii în general dictate şi aşteptate de cei din jur (Baloescu şi 
Marian, 2009: 19–22). Astfel, agresivitatea se poate amplifica notabil atunci când 
individul doreşte să-şi impună dorinţa şi să obţină, prin forţă, ameninţări şi coerciţie, 
ceea ce-şi doreşte de la partenera sa de viaţă.  

Mai departe, se face necesară distincţia între termenii de agresivitate şi violenţă. 
Astfel, există mai multe tipuri de violenţă, după cum urmează (Ropotică, 2007: 50–55, 
67–78): a) „Violenţa agresiune – de obicei are loc între partenerii de cuplu, aflaţi 
pe poziţii egale de putere; b) Violenţa pedeapsă – acolo unde un partener este mai 
puternic decât celălalt; c) Violenţa pedeapsă cu simetrie latentă – partenerul 
pedepsit nu va accepta acest lucru şi se va împotrivi, va riposta; d) Violenţa fizică – 
este una dintre cele mai comune forme de violenţă, punându-se accent pe forţa 
fizică; e) Violenţa psihologică – teama îşi va face loc treptat în mintea victimei, iar 
ameninţarea cu violenţa are un efect negativ asupra ei; f) Violenţa economică – 
victima este complet dependentă de agresor din punct de vedere financiar, neavând 
acces la mijloacele materiale, neavând posibilitatea de a lua parte la deciziile 
privitoare la situaţia financiară a familiei; g) Incestul sau abuzul sexual – are loc 
atunci când victima este obligată să întreţină un raport sexual împotriva voinţei 
sale. În concluzie, superioritatea unuia dintre cei doi parteneri de viaţă, îndreptăţeşte 
utilizarea violenţei în mod legitim, precum şi justificrea acesteia. Violenţa, de cele 
mai multe ori, îmbracă forma pedepsei şi a sancţiunii. Cu ajutorul izolării victimei, 
agresorul reuşeşte să obţină controlul total asupra acesteia şi totodată o va împiedica 
să vină în contact cu orice sursă de ajutor sau informare care ar putea să o ajute să 
se apere. 

Factorii care contribuie la favorizarea dezvoltării şi menţinerii violenței în 
relația de cuplu au fost împărţiţi în patru mari categorii de către Organizația 
Mondială a Sănătăți, OMS: 1) factori individuali; 2) factori relaționali; 3) factori 
comunitari; 4) factori sociali (Tabelul nr. 1).  

Consider că agresivitatea desemnează o conduită implicită, intenţionată a 
unui individ faţă de alt individ, cu scopul vădit de a provoca daune de natură 
materială, fizică sau psihică. De asemena, trebuie să ţinem cont şi să facem 
distincţia clară în ce priveşte setul de caracteristici privind agresivitatea umană vs. 
agresivitatea animală. Fiecare tip de agresivitate, în felul ei, se manifestă diferit şi 
este justificată de motive diferite. Astfel, dacă animalul omoară pentru a se hrăni şi 
pentru a-şi potoli foamea; omul, pe de altă parte, poate omorî pentru a se răzbuna 
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sau din pură plăcere. Este clar că există două părţi ale „monedei agresivităţii”, 
anume: A) Partea pozitivă – omul nu putea supravieţui (Morris, 1967/1991: 121), 
fără agresivitate, nu se putea hrăni, nu se putea antrena în tot felul de întreceri cu 
cei din jur pentru a ajunge mai bun, nu putea participa la competiţii ce implicau 
dorinţa acerbă de a-i arăta celuilalt cine este „regele”. Vorbim de evoluţie şi încercarea 
de a conduce, de a avea putere asupra celorlalţi (Lorenz, 1963/2005: 20–24). Dar 
odată cu evoluţia, intervine şi responsabilitatea cunoaşterii „mărului muşcat”, fiind 
absolut necesar a ne asuma toate consecinţele faptelor noastre (Bandura, 1977; 
Lorenz, 1963/2005; Chelcea, 2003). B) Partea negativă – unde omul involuează, 
face rău celor din jur, coboară pe scara evoluţiei şi partea cognitivă este ignorată 
complet. Autodistrugerea, dar şi distrugerea celorlalţi, face din agresivitate o armă 
extrem de periculoasă şi puternică. Copierea comportamentelor negative, aşa cum 
este agresivitatea tip răzbunare sau dorinţă de putere, este absolut negativă, conducând 
la distrugerea relaţiilor interumane de orice fel (Bandura, 1977). 

 
Tabelul nr. 1 

Factorii care provoacă și mențin violența dintre partenerii de viață 

Factori individuali Factori relaționali Factori comunitari Factori sociali 
– Depresia 
– Consumul excesiv de băuturi 
alcoolice 
– Vârsta 
– Nivelul scăzut de școlarizare 
– Tulburări de personalitate 
– Nivelul scăzut al veniturilor 
– Martor și/sau victimă a 
violenței părinților în 
perioada copilăriei. 

– Promovarea 
dominanței bărbatului 
asupra femeii în cuplu
– Conflicte între 
parteneri 
– Instabilitatea 
familială 
– Stresul de natură 
economică 
– Funcționalitatea 
redusă a familiei 

– Sărăcia 
– Capitalul social redus
– Toleranța crescută în 
ce privește violența în 
familie și mai ales 
violența asupra femeii 
și copilului 

– Valori sociale 
care promovează 
violența dintre 
parteneri 
– Normele 
tradiționale bazate 
pe gen în ceea ce 
privește setul de 
roluri ale femeii și 
bărbatului în relația 
de cuplu  

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății, (WHO), 2002. 
 
Ca o scurtă concluzie asupra celor menţionate mai sus, contextul politic, geografic, 

religios, cultural şi social au influenţe directe în privinţa comportamentelor femeilor 
şi bărbaţilor deopotrivă, ce se află în siţuaţia formării unui cuplu. De ce se întâmplă 
acest lucru? Răspunsul este unul ce implică mai multe aspecte precum (Voinea, 1993; 
Banciu, 2005, Muntean, 2002/2011; Gilbert, 2002): socializarea primară; natura 
mentalităţii părinţilor; de modul în care au fost crescuţi în familia de origine a 
fiecăruia dintre partenerii de viaţă; gradul în care fiecare individ a absorbit esenţa 
rolului de femeie-mamă şi de bărbat-tată de la părintele său de acelaşi sex; practicile 
din societate; mentalităţi promovate şi conduit negative ignorate; locul acordat 
femeii şi bărbatului în familie; politicile sociale care pot influenţa suficient de mult 
situaţia familială; acordarea şanselor egale la accesul la educaţia femeii; accesul 
femeii pe piaţa muncii şi la diverse poziţii de putere ş.a.m.d. 
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FAMILIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE TRADIŢIONALISM ŞI MODERNITATE 

 Interesant de observant este evoluţia populaţiei din România, cuprinzând 
recensămintele din anul 1930 (INS), când erau 12 981 324 de locuitori, şi din 1948 
când erau 15 872 624 de locuitori. Se constată o creştere constantă a populaţiei, 
deşi emanciparea femeii îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai puternic. De 
asemenea, accesul femeii pe piaţa muncii este masiv promovat şi totodată facilitat, 
aceasta practicând tot felul de meserii, unele specifice bărbaţilor. Însă, munca 
femeii în afara casei nu va diminua natalitatea. Astfel, la următorul recensământ, în 
anul 1956, al unei Românii aflate sub comunismul ce promova intens natalitatea 
prin interzicerea avorturilor, avem un număr de 17 489 450 de locuitori, iar în 1966 
19 103 163 de locuitori. Reamintesc faptul că România a interzis avorturile în 
anul 1966, prin Decretul 770. Astfel, era interzis tuturor femeilor să întrerupă sarcinile, 
cu unele excepţii: a) dacă sarcina punea în pericol viaţa femeii; b) dacă unul dintre 
părinţi suferea de o boală transmisibilă ereditar sau dacă mama prezenta invalidităţi 
grave; c) dacă femeia avea peste 45 de ani sau născuse deja patru copii şi dacă sarcina 
era urmarea unui viol sau incest. De asemenea, a fost interzisă educaţia sexuală în 
şcoli şi licee, iar cărţile despre reproducerea umană erau clasificate drept secrete de 
stat şi folosite doar ca manuale medicale. Mai departe, în anul 1977, populaţia 
continuă să crească şi România avea 21 559 910 de locuitori, cu 4 070 460 mai mulţi 
decât la recensământul precedent. Odată cu evenimentele din decembrie 1989, 
Decretul nr. 770, din 1966 se abrogă, iar femeile sunt din nou stăpâne pe propriul 
lor corp, fiind libere să aleagă dacă vor păstra sau nu sarcina. În următorii ani, în 
anul 1992 sunt 22 810 035 de locuitori, iar în anul 2002 – 21 680 974 de locuitori. 
La recensământul din 2011 se constată o scădere a populaţiei României, anume 
20 121 641, cu un număr de 1 559 333 mai puţini locuitori. 

Și în ceea ce priveşte situaţia căsătoriilor şi rata de nupţialitate, valorile sunt 
diferite, cu o tendință de creștere în prima perioadă și cu diminuări în ultimii ani. 
Astfel, totalul ratei nupţialităţii, atât în mediul rural, cât şi în cel urban, în anul 
1930 este de 9,4 şi se menţine la cote înalte, ajungând la 12,1 în anul 1954. După 
acest an, rata nupţialităţii din România se află în continuă scădere şi ajunge la 5,7 
în anul 2002, pentru ca în 2016 să fie de 4,7. O explicaţie posibilă a scăderii ratei 
nupţialităţii poate ţine de faptul că instituţia căsătoriei suportă schimbări radicale în 
privinţa mentalităţii şi a status-rolurilor femeii şi bărbatului (Tabelul nr. 2). 

În România anului 1903 se recunosc ca motive serioase de divorţ, violenţele 
şi cruzimile de natură fizică, efectuate de către soţ la adresa soţiei sale. Se depunea 
o „jalbă” la tribunalul ecleziastic, nefiind exclusă nici acordarea unei sentinţe de 
separare din partea preotului parohial, deoarece acesta era în măsură să ia asemenea 
decizii. Biserica acceptă separarea cuplului doar în cazul anumitor motive precum: 
abandonul familiei; desfrâu; boală; călugărie; violenţe şi cruzimi; precum şi adulter. 
Astfel, în perioada cuprinsă între anii 1903–1913, se înregistrează doar 783 cazuri 
din numărul divorţurilor admise pentru cruzimi şi violenţe aplicate femeii în interiorul 
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familiei. În ceea ce priveşte consilierea cuplului, biserica era instituţia considerată a 
fi potrivită să facă acest lucru. În perioada cuprinsă între anii 1914–1924, odată cu 
începerea Primului Război Mondial, sunt înregistrate 885 de divorţuri admise pentru 
tratamente de cruzime petrecute între cei doi parteneri de viaţă. Mai departe, în 
intervalul de timp 1925–1935, a fost luat în evidenţă un număr de 729 de divorţuri 
acceptate pentru violenţe şi cruzimi aplicate femeii în familie. Apoi, în intervalul 
cuprins între anii 1943–1944 s-au înregistrat 896 de divorţuri admise numai pentru 
violenţele dintre soţi (Tabelul nr. 3). 

 
Tabelul nr. 2 

Situaţia căsătoriilor și rata de nupțialitate (căsătorii la 1 000 locuitori), pe medii de rezidență, 
selecție perioada 1930–20161 

Căsătorii Rata de nupțialitate Anul 
Total Urban Rural Total Urban Rural 

1930 133 468 23 847 109 621 9,4 8,2 9,8 
1950 190 043 51 557 138 486 11,7 12,8 11,3 
1970 145 531 65 512 80 019 7,2 8,8 6,3 
1990 192 652 110 382 82 270 8,3 9,1 7,5 
2010 115 778 74 787 40 991 5,1 5,9 4,2 
2016 104 201 62 035 31 091 4,7 5,0 4,1 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Anuarul Demografic al României 2015, Institutul Naţional de Statistică 
(INS), 2017. 

 
Tabelul nr. 3 

Situaţia divorţurilor cauzate de violenţe şi cruzimi în România (1903–1944) 

Divorţuri după motivul admis de tribunal 1903–1913 1914–1924 1925–1935 1936–1944 
Divorţuri admise pentru cruzimi, violenţe 783 885 729 896 

Sursa: Prelucrarea autoarei după statistica Institutul Naţional de Statistică (INS), Anuarul statistic al 
Curţii Regale a României, 1902. 

 
Mai departe, în perioada instalării şi începerii funcţionării regimului comunist 

(1944–1989), violenţa asupra femeii nu mai este admisă ca fiind o problemă 
socială. Prin urmare, nerecunoscând problema, se poate constata, în mod teoretic, 
faptul că aceasta nu există. Pe de altă parte, în plan mondial, lucrurile stau cu totul 
altfel, începând cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948); Carta 
Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor (1981); Convenţia Americană privind 
Drepturile Omului (1969); Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950); 
Convenţia Europeană pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor 
Inumane sau Degradante; precum şi Declaraţia Naţiunilor Unite privind Eliminarea 
                                   

1 Ratele prezentate începând cu anul 1992 au fost recalculate ca urmare a diseminării indicatorului 
„Populația după domiciliu”, la data de 1 iulie, pentru perioada ulterioară anului 1992, și reprezintă 
revizuiri ale datelor publicate anterior datei de 20.10.2015. 
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Violenţei împotriva Femeilor (1993). Astfel, prin intermediul acestor acţiuni legislativ-
guvernamentale şi instituţionale, violenţa asupra femeii, dar şi abuzul asupra copilului 
sunt identificate şi recunoscute ca fiind forme extrem de grave de tortură. Astfel, 
tortura asupra tuturor fiinţelor umane este interzisă, fiind garantate o serie de drepturi, 
precum: dreptul la libertate şi securitatea persoanei; dreptul la viaţă; dreptul la demnitate 
şi onoare al persoanei.  

Întorcându-ne la România, după evenimentele din anul 1989, mai precis în 1991, 
numărul divorţurilor admise pentru violenţe şi cruzimi este de 1 013 de cazuri 
înregistrate, cifra menţinându-se relativ în această zonă până în anul 1999, când sunt 
înregistrate 2 130 de cazuri. În anul 2004 sunt înregistrate 2 231 de cazuri, pentru 
ca în 2016 să crească şi să ajungă la un număr de 2 572 de cazuri de violenţă asupra 
femeii în familie. Faptul că numărul divorţurilor pe asemenea motive se află în 
uşoară creştere poate fi explicat prin consolidarea autonomiei femeii, emanciparea ei, 
dar şi prin participarea sa activă pe piaţa muncii. De asemenea, nu poate fi exclus 
procesul masiv de informare şi de sensibilizare a populaţiei, în spațiul public, privind 
violenţa în familie. Pe totalul perioadei 1991–2017 se înregistrează un număr de 
51 546 divorțuri cauzate de violențe și cruzimi asupra femeii; o media anuală de 
1 909 cazuri (INS, Institutul de medicină legală. 

Statistica din România cu privire la violenţa în familie este grăitoate, însă sunt 
doar cazurile care au fost raportate către instituţiile abilitate. Trebuie avut în vedere 
faptul că există un număr necunscut, doar bănuit al victimelor violenţei intra(familiale). 
Astfel, între anii 2004–2008, au fost înregistrate aproximativ 44 284 de cazuri de 
violenţă în familie, dintre care un număr de 633 de cazuri s-au soldat cu decesele 
victimelor, raportate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei – ANPF. 
Astfel, ANPF a fost înfiinţată prin Legea nr. 217/2003, privind prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie. Aceasta este prima agenţie specializată într-un asemenea domeniu 
în Europa de Est. Obiectivul principal a fost acela de a contribui la dezvoltarea şi 
promovarea politicilor publice de prevenire şi combatere a violenţei în familie. De 
asemenea, coordonarea modului în care sunt implementate politicile prevăzute în 
Strategia Naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, sunt aprobate 
prin H.G. nr. 686/2005. Astfel, ANPF a funcţionat sub directa coordonare a Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Ulterior, în data de 26 noiembrie, 2009 a fost 
creată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 
(ANPFDC), în cadrul căreia au fost comasate mai multe instituţii, precum: Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC); Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Familiei (ANPF); Centrul Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor 
Violenţei în Familie şi Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie. În ceea 
ce priveşte delictul de omor în mediul familial, bărbaţii sunt cei care ocupă un prim 
loc şi anume 57,85% faţă de femei, cu un procent de 42,2% (Banciu, 2005: 228).  

Un studiu important a fost efectuat în luna mai a anul 2003, pe populaţia 
Bucureştiului, de către Organizaţia Gallup în România, numit: „Studiul asupra 
violenţei împotriva femeilor din Bucureşti”. Acesta este structurat în patru părţi:  
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A. Starea emoţională a femeilor (Woman’s Emotional State); B. Violenţa împotriva 
femeilor în cadrul familiei (Violence Against Woman Within the Family); C. Hărţuirea 
sexuală (Sexual Harassment); D. Violenţa în spaţiile publice (Violence in Public 
Spaces). Cercetarea a fost efectuată în Bucureşti, pe un eşantion de 854 de femei, 
cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 de ani. Rezultatele principale reliefează faptul că 
majoritatea femeilor din Bucureşti sunt satisfăcute de familiile lor şi de felul în care 
se înţeleg cu cei din jur. Un procent de 43% din femei au declarat că sunt victime 
ale violenţei în familie, alegând să nu spună nimănui despre acest lucru, în timp ce 
numai 35% din femeile aflate în aceeaşi situaţie au avut tăria de a povesti altcuiva 
ceea ce au păţit. Încrederea victimelor violenţei în serviciile furnizate de poliţie 
este destul de scăzută. Astfel, un procent de 83% din victime au evitat poliţia, din 
varii motive precum: lipsa de încredere în oamenii legii şi în serviciile furnizate; 
convingerea că nu este necesar să sesizeze oamenii legii în vederea acordăriii 
ajutorului specializat, conform legii în vigoare.  

Un alt studiu extrem de interesant, cu un aport deosebit asupra politicilor 
sociale româneşti este efectuat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID), în luna aprilie a anului 2007. Studiul se numeşte: „Violenţa 
în familie în România: legislaţia şi sistemul judiciar” şi constituie un punct de 
plecare în construirea de noi metode şi tehnici în vederea prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie. Astfel, este analizată situaţia României privind violenţa în familie, 
începând cu anul 1990, imediat după căderea comunismului. Printre partenerii de 
bază ai studiului se numără: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
(MMSSF), precum şi Direcţia pentru Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei 
(MJ). Rezultatele au dezvăluit faptul că în perioada 1990–2006, un număr de  
83 816 de femei au declarat că au fost agresate cel puţin odată de către partenerul 
lor de viaţă. Dintre acestea, un număr de 59 232 de femei-victime au ales să nu 
solicite ajutorul calificat al specialiştilor. Concluziile studiului sunt cât se poate de 
clare şi anume că violenţa intrafamilială este un fenomen extrem de complex, iar 
cifra nedeclarată şi, în consecinţă, neştiută a cazurilor de violenţă este cu mult mai 
mare faţă de ceea ce este cuprins în statistica instituţiilor de stat avizate.  

Apariţia Legii nr. 217 din anul 2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie, are un efect pozitiv, dar mult aşteptat în procesul greoi şi îndelungat de 
reducere a cifrei necunoscute a cazurilor. Astfel, Legea 217/2003, prevede şi clarifică 
existenţa instituţiilor la Articolul 15, astfel, „Unitățile pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie sunt: a) centre de primire în regim de urgenţă; b) centre de 
recuperare pentru victimele violenţei în familie; c) centre de asistenţă destinate 
agresorilor; d) centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; e) centre 
pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei”. Prin urmare, statul, prin 
intermediul instituţiilor sale de care dispune, preia responsabilitatea de a preveni şi mai 
ales de a combate această problemă sociofamilială. Încrederea populaţiei în serviciile 
statului este esenţială pentru diminuarea frecvenţei şi intensităţii fenomenologice a 
problemei. De asemenea, trebuie recunoscut meritul consecvenţei cu care mass-media 
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a ales să fie un partener în multiplele campanii de sensibilizare şi informare a populaţiei, 
în scopul responsabilizării agresorului şi a informării victimei. Se poate observa că 
numărul cazurilor de violenţă familială înregistrate în anul 2004 este de 8 104, iar 
patru ani mai târziu, în anul 2008, avem o creştere de până la 11 534 de cazuri. 
Creşterea numărului cazurilor semnalate se poate explica prin faptul că acum actorii 
din cadrul cuplului conjugal sunt mai bine informaţi şi totodată încurajaţi să solicite 
ajutor. În acest fel, din punct de vedere statistic, a fost înregistrat şi dovedit efortul 
instituţiilor statului în lupta împotriva violenţei intra(familiale), iar populaţia a răspuns 
pozitiv în acest sens (Dobash şi Dobash, 1979; Felson, 2002; Gelles, 1997). Mai 
departe, în anul 2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor 
Copilului (ANPFDC) înregistrează şi prelucrează un număr de 19 207 de cazuri, iar 
în 2016 se ajunge la un număr de 23 576 de cazuri (Tabelul nr. 4).  

 
Tabelul nr. 4 

Situația cazurilor de abuz şi violență în familie, viol și decese cu victime femei,  
între anii 2004–2017 

Anul 
Numărul total de cazuri cu 
victime femei şi/sau copii, 

înregistrate la DGASPC-uri 

Număr de cazuri de 
viol asupra femeii în 

familie 

Numărul cazurilor 
deceselor cauzate de 
violenţa în familie 

2004 8 104 1 051 37 
2005 9 527 1 733 41 
2006 9 372 1 983 32 
2007 8 787 1 130 58 
2008 11 534 1 149 29 
2009 13 245 1 184 47 
2010 13 073 1 459 69 
2011 15 069 2 742 82 
2012 17 564 1 478 94 
2013 19 982 1 699 107 
2014 19 207 2 893 124 
2015 21 794 2 749 148 
2016 23 576 2 973 146 
2017 23 821 2 805 138 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor 
Copilului (ANPFDC), Poliţia Capitalei (PC) şi Institutul de Medicină Legală (IML), Bucureşti, Date 
Statistice, 2018. 

 
Pe de altă parte, numărul violurilor asupra victimelor-femei (fiind vorba de 

violul marital), ce au avut loc în cadrul intim al familiei, în anul 2004, conform 
evidenţei ţinute de către Poliţia Capitalei (PC), este de 1 051 de cazuri, iar în anul 
2014 se înregistrată o creştere, ajungându-se la o cifră de 2 893 de cazuri. Violul 
petrecut între soţi este un delict grav şi totodată o încălcare a Drepturilor Omului. 
Înregistrarea creşterii numărului cazurilor de viol în familie se datorează, aşa cum 
reiese din literatura de specialitate (Ogle şi Walker, 2008; Tănăsescu şi Florescu, 
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2004; Bonea, 2009) mai multor aspecte, precum: popularizarea serviciului unic de 
urgenţă 112; paleta largă de servicii dedicate violenţei în familie; numărul mare de 
campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei privind violenţa de orice fel în 
familie; aderarea României la Uniunea Europeană şi implicit la legislaţia internaţională 
ce incriminează violenţa dintre partenerii de cuplu; incriminarea violului marital; 
cercetarea continuă asupra acestei probleme de către oamenii de ştiinţă etc. În anul 
2016 sunt înregistrate 2 973 de cazuri de viol aflate pe teritoriul României. 

Cazurile de violenţă în familie se pot termina cu spitalizarea victimei sau 
chiar cu decesul acesteia. De multe ori, victimele ajung la spital, unde sunt imediat 
tratate de către medic, însă refuză ajutorul specializat din partea poliţiei sau a 
asistentului social (Robinson, 2003: 187–189). Numărul deceselor victimelor violenţei, 
mai precis femei-victime ale partenerilor lor de viaţă, în anul 2004 este de 37, iar în 
2011 se dublează, ajungând la 82 de cazuri. Mai departe, în anul 2014 se înregistrează 
o creştere semnificativă, ajungându-se la 124 de decese cauzate de violenţa în familie. 

Violenţa în familie constituie o infracţiune de sine stătătoare, fiind încadrată 
juridic. În acest sens, noul Cod Penal al României, intrat în vigoare în anul 2014 şi 
actualizat în 2018, prevede explicit pedepsirea agresiunilor şi a omorurilor săvârşite 
de către un membru al familiei asupra altui membru al aceleiaşi familii. O faptă penală 
gravă o constituie omorul, uciderea din culpă şi tentativa de omor, în interiorul 
familiei. Astfel, este solicitată pedeapsa privativă de libertate în cazul agresorului, 
precum şi acordarea unor servicii specializate pentru victimă, ţinându-se cont de 
particularităţile problemelor prezentate de aceasta.  

CONCLUZII, REFLECŢII PERSONALE ŞI SOLUŢII PROPUSE 

Pe baza analizelor prezentate, concluzionez că și în România s-au înregistrat, 
în timp, progrese semnificative în ceea ce privește emanciparea femeilor în societate. 
Totodată însă persistă fenomene grave de violență în familie, inclusiv cele care 
provoacă decesul victimei. 

Printre principalele soluţii pentru prevenirea şi combaterea violenţei intrafamiliale 
ce reies, în opinia mea, se pot enunţa următoarele: a) promovarea intensă a drepturilor 
victimelor violenţei în familie; b) informarea populaţiei asupra mijloacelor de 
apărare ale victimei; c) construirea mai multor centre de primire în regim de urgenţă 
a victimelor violenţei; d) existenţa mai multor centre de asistenţă a agresorilor şi 
promovarea, precum şi promovarea lor; e) asistenţa socială trebuie să aibe o atitudine 
proactivă faţă de toate celelalte instituţii ce activează în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei, anume: poliţie, spitale, diverse centre de primire a victimelor – 
fie de stat sau nonguvernamentale, acreditate de stat; f) construirea unui sistem 
eficient de introducere a mai multor asistenţi sociali în şcoli, spitale, secţii de 
poliţie şi chiar primării, în scopul întrajutorării corecte, atât a victimelor, cât şi a 
agresorilor; g) crearea de politici sociale active destinate agresorului în vederea 
promovării serviciilor de care poate să beneficieze; h) existenţa unei colaborări 
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eficiente de ordin instituţional, pentru îmbogăţirea cunoştinţelor şi a experienţei 
specialiştilor ce lucrează cu asemenea cazuri; i) implicare de ordin sociopolitic în 
spaţiul de informare a ceea ce înseamnă efectiv violenţa în familie. De asemenea, 
se face necesară prezenţa unui sistem electronic unic pe ţară, în vederea înregistrării 
tuturor cazurilor de violenţă în familie. Scopul este de a ţine evidenţa asupra cazurilor 
înregistrate şi de a le putea surprinde evoluţia în vederea unor noi intervenţii, acolo 
unde este necesar. Astfel, va putea creşte eficienţa tuturor serviciilor de specialitate, 
precum şi conceperea unor noi metode de intervenţie, care să se ridice la înălţimea 
provocărilor particularităţilor fiecărui caz în parte.  

Această bază de date, în opinia mea, nu numai că se află în folosul beneficiarilor, 
dar mai ales al tuturor specialiştilor din cadrul instituţiilor de profil, inclusiv al 
medicilor din diversele policlinici şi spitale. Odată introdus în sistemul electronic, 
beneficiarul poate avea un număr de înregistrare, permiţând identificarea datelor, 
precum: a) istoricul persoanei respective; b) date de contact; c) probleme întâmpinate 
în trecut în procesul de rezolvare a cazului; d) date generale privind viaţa de 
familie, dar şi cea profesională, socială; e) date privind starea de sănătate anterioară 
şi actuală; f) informaţii particulare privind cazul în sine etc. Pentru a fi construită o 
astfel de bază de date, sunt necesare atât resurse financiare, cât şi umane care să 
poată fi angrenate în întreg procesul de asamblare. De asemenea, această bază de 
date va preveni viitoare diferenţe de statistică în ce priveşte înregistrarea cazurilor 
de violenţă în familie dintre instituţii, fie că vorbim de Poliţia Capitalei (PC), 
Institutul de Medicină Legală (IML) sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Copilului (DGASPC). 

Un specialist foarte important în procesul de intervenţie este medicul generalist 
sau, după caz, medicul de specialitate. Acesta este primul care va veni în contact cu 
victima şi în unele cazuri chiar cu agresorul, motiv pentru care recomand următoarele: 
a) informarea constantă a tuturor cadrelor medicale privind problematica violenţei 
în familie şi cum poate fi făcută prevenţia şi combaterea; b) participarea medicilor 
la mai multe seminarii tematice de-a lungul anilor şi punerea în temă cu dinamica 
fenomenului; c) informarea şi antrenarea în mod constant a medicilor de a dezvolta 
un simţ al observării victimelor violenţei prin intermediul unor cursuri şi seminarii 
ţinute periodic; d) necesitatea existenţei unor cursuri de comunicare specifică şi primă-
interacţiune cu victima, în vederea oferirii de alternative specializate de instrumentare a 
cazului (o primă consiliere privind posibilităţile de asistare a victimei şi agresorului 
oferite de către sistemul de stat, dar şi cel nonguvernamental acreditat de stat în 
vederea depăşirii situaţiei de criză).  

Un lucru pozitiv al luptei împotriva violenței în familie ţine de faptul că în 
ţara noastră a început să se vorbească din ce în ce mai mult despre acest subiect, fie 
la nivel instituţional, fie la nivel familial şi individual. Un asemenea mod de abordare 
este necesar pentru a putea fi la curent cu toate problemele din interiorul familiei, 
în scopul precis de a da curs unor metode inovative şi eficiente de intervenţie şi 
monitorizare a victimei şi a agresorului.  
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he main objective of this paper is to highlight and analyze the 
issue of violence against women within the family, in various 
historical and social contexts. Thus, the “basic cell of society”, 

as it is called the family, is analyzed from the perspective of the process of 
modernizing society and emancipating women. These are multiple family changes 
in gender mainstreaming, as well as mentalities about the role of women and 
men in family privacy. From a sociohistorical perspective, domestic violence 
has been a fact since ancient times, but postmodernity has led to the construction 
of specialized services to prevent and combat it. The Romanian society has 
gone a long way from the monarchy, to communism, post-communism and 
transition, a fact reflected with certainty in the various institutions of the state, 
as well as in the revolution of individual perspectives. 
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NOTE DE LECTURĂ 
 

UN GHID EUROPEAN DE ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂŢII,  
CU RĂSPUNSURI SOCIALE LA PROBLEMELE« 

DROGURILOR1 

IOAN MĂRGINEAN 

Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi a Dependenţei de Droguri 
(EMCDDA) a publicat în anul 2017 (Luxembourg Publication Office of the European 
Union) lucrarea cu titlul de mai sus, urmărindu-se să se prezinte un cadru de dezvoltare 
a răspunsurilor sociale şi de îngrijirea sănătăţii în legătură cu problematica drogurilor. 
Prin conţinutul său, volumul se adresează decidenţilor naţionali, planificatorilor şi 
practicienilor din domeniu. Totodată, publicul în general şi cu atât mai mult persoanele 
potenţial utilizatoare şi cele care sunt deja în această situaţie sunt atenţionate asupra 
pericolelor drogurilor, cum se poate preveni debutul de consum, precum şi căile de 
urmat pentru stoparea comportamentelor de consum, tratamente şi recuperarea stării 
de sănătate şi a unui statut adecvat. 

În cadrul lucrării la care facem trimitere, se au în vedere identificarea 
problemelor care apar în cazul tipurilor particulare de utilizare a drogurilor, 
răspunsurile la nevoile grupurilor implicate şi inițierea acţiunilor efective în Europa. 
În consecinţă, pe lângă analize de situaţii, pe bază de date, se furnizează şi un ghid 
de acţiune, cu sublinierea bunelor practici pentru combaterea consumului de droguri, 
tratamentul şi recuperarea utilizatorilor, avându-se în vedere strategiile EMCDDA 
şi ale Agenţiilor Naţionale Antidrog. Mai exact, se au în vedere anumite niveluri 
structurale: european, naţional, regional, local şi servicii. La rândul lor, demersurile 
realizate se diferenţiază pe câte cinci secţiuni: definiţii, explicaţii şi descrieri; evidenţe, 
ghiduri, bune practici; evidenţierea temelor importante; implicaţii pentru politici şi 
practici; alte surse de informare (p. 11). 

Prin demersul de faţă nu ne propunem să facem referiri la întreaga bogăţie 
de informaţii din lucrare, de altfel, unele din acestea sunt foarte specializate, ci mai 
degrabă vom exemplifica importanţa acestei opere ştiinţifice deosebit de utilă 
cunoaşterii şi acţiunii pentru prevenirea folosirii drogurilor şi recuperarea 
consumatorilor. 
                                   

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

1 Health and Social Responses to drug problems. A European Guide. 
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Aşa, de exemplu, pentru dezvoltarea unor răspunsuri adecvate la problematica 
drogurilor, se consideră că aceste măsuri trebuie să se bazeze pe o serie de principii, 
cel mai important fiind respectarea drepturilor omului, inclusiv dreptul la un cât mai 
înalt standard de sănătate fizică şi mentală. La rândul lor, dezvoltarea şi implementarea 
răspunsurilor la problema drogurilor presupun trei etape esenţiale: „identificarea 
naturii problemei drogurilor vizate; selecţia intervenţiilor cu potenţial efectiv de a 
trata problemele și implementarea, monitorizarea şi evaluarea impactului acestor 
intervenţii” (p. 13). 

Se fac aici referiri şi la strategiile naţionale în domeniul drogurilor. Cele mai 
multe ţări au în vedere numai consumul de droguri ilicite, în timp ce altele, printre 
care şi România, includ, pe lângă acesta şi alte tipuri de consum dăunător, cum sunt 
alcoolul şi tutunul, iar un număr mai restrâns de ţări se referă şi la domenii precum 
consumul de medicamente, dopajul în sport, jocurile de noroc. 

Consumul de droguri se dovedeşte atât de periculos încât „decesul prin 
supradoză este o cauză majoră de mortalitate la bărbaţi de vârsta 25−35 de ani” 
(p. 21). 

Intervenţiile prin răspunsuri specifice se constituie prin urmărirea a cel puţin 
unul din şapte obiective: prevenirea tinerilor de a începe consumul de droguri; 
întârzierea vârstei de începere a acestuia; prevenirea utilizatorilor experimentali de 
a deveni utilizatori permanenţi; să ajute oamenii să renunţe la utilizarea drogurilor; 
de a reduce consumul la persoanele care utilizează droguri; a creşte nivelul de 
înţelegere socială a persoanelor consumatoare (p. 22). 

Aşa cum se precizează în lucrare, costul acţiunilor de răspuns la drogurile 
ilicite este important şi trebuie avut în vedere. Se indică faptul că cheltuieli efectuate, 
estimate pentru ultimii 10 ani, variază, pe ţări, între 0,014 la 0,5% din Produsul 
Intern Brut, iar cheltuielile de reducere a cererii se situează între 23% şi 83% din 
cheltuielile publice efectuate în domeniu (p. 25). 

Un loc aparte se acordă diferitelor tipuri sau modele de utilizare a drogurilor, 
inclusiv infecţiilor asociate cu practicarea injectării şi răspunsurile diferenţiate de 
tratament. Cât priveşte grupurile particulare, care trebuie avute în vedere, pentru a 
se răspunde mai bine nevoilor, acestea sunt: persoanele adulte cu consum de opioide 
(numărul lor fiind în creştere, ca şi vârstă), femeile cu probleme cu drogurile, noii 
migranţi, refugiaţii şi cei care cer azil; tineri vulnerabili; membrii adulţi ai familiilor 
cu probleme legate de droguri (p. 97). 

De asemenea, sunt evidenţiate particularităţile intervenţiilor în funcţie de 
locaţie: închisori şi în sistemul justiţiei criminale; viaţa de noapte; festivaluri şi alte 
întâlniri recreaţionale; locurile de muncă, şcoli, universităţi şi comunităţi locale 
(p. 129). 

În ultimul capitol (al cincilea) sunt incluse elemente de suport pentru succesul 
implementării programelor şi se referă la dezvoltarea unor sisteme şi parteneriate 
eficiente, monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 
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Lucrarea se încheie cu referire la ceea ce trebuie întreprins în viitor pentru a 
se răspunde la problematica drogurilor în Europa, avându-se în vedere impactul 
noilor tehnologii, al globalizării şi dezvoltările internaţionale în sferele politicii, ale 
socialului şi demografiei (p. 177). Se impune, astfel, constituirea bazelor cu evidenţe 
şi utilizarea lor în beneficiile sistemelor de răspuns şi a parteneriatelor cu menţinerea 
concentrării pe pericolele create de consumul de droguri, inclusiv decesele; identificarea 
de noi domenii de politici pentru explorare şi acţiune; asigurarea flexibilităţii şi a 
răspunsurilor în timp la fenomenul complex reprezentat de droguri. 

În fine, mai menţionăm şi faptul că informaţii de mare interes pot fi obţinute 
accesând site-ul http://www.emcdda.europa.eu/responses-guide. 
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