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STUDII 
 

CALITATEA VIEȚII 

PERCEPȚIA POPULAȚIEI DIN VALEA DUNĂRII 
ROMÂNEȘTI ASUPRA DEZVOLTĂRII« 

SOCIOECONOMICE ÎN PERIOADA POSTCOMUNISTĂ  
STUDIU DE CAZ: SECTORUL TURNU MĂGURELE – GIURGIU 

LAURA LUPU 

n România, perioadele de tranziție și posttranziție au marcat o 
serie de schimbări fundamentale, cu influență semnificativă în 
dinamica dezvoltării socioeconomice. Articolul abordează aspecte 

referitoare la dezvoltarea socioeconomică din valea Dunării Românești (VDR), 
sectorul Turnu Măgurele – Giurgiu, fiind prezentate, în acest sens, elemente 
privind tendințele demografice (migrația rural–urban, declinul demografic, 
îmbătrânirea populației), serviciile publice (sănătate, educație, transport) și 
dinamica economică (declinul agriculturii, dezindustrializarea, șomajul, sărăcia), 
în ultimii 27 de ani. Explorarea statistică a unor indici și indicatori (ex.: rata 
șomajului, rata netă de migrație, indicele de îmbătrânire demografică, rata 
sărăciei, coeficientul Gini) oferă informații referitoare la o serie de aspecte 
ale calității vieții. În sectorul analizat al văii Dunării Românești, în vederea 
identificării percepției populației asupra schimbărilor socioeconomice, a fost 
realizată o anchetă sociologică bazată pe 204 chestionare. Rezultatele evidențiază 
declinul socioeconomic din regiune (sărăcie, nivel de trai scăzut, inegalități 
rural–urban, disparități în accesul la serviciile de sănătate, creșterea ratei 
șomajului, migrațiile etc.) și vulnerabilitatea grupurilor sociale. Rezultatele 
studiului evidențiază, de asemenea, necesitatea participării active și cooperării 
autorităților locale și beneficiarilor în vederea asigurării calității vieții. Măsurile 
de răspuns la inegalitățile socioeconomice din sector sunt discutate în contextul 
strategiilor de dezvoltare existente la nivel local, regional sau național.  

Cuvinte-cheie: valea Dunării Românești; tranziție; inegalități socioeconomice; 
calitatea vieții; sărăcie.  

INTRODUCERE 

În ultimele decenii, problema tranziției de la societatea totalitară la o societate 
democratică a fost concepută ca un proces social, istoric, politic și cultural de mare 
complexitate. Perioadele de tranziție și posttranziție au marcat o serie de schimbări 
fundamentale pe plan politic și socioeconomic și au contribuit la modelarea teritorială, 
precum și la apariția inegalităților pe mai multe dimensiuni.  
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Principalii factori cu influență semnificativă în procesul de schimbare sunt 
factorii politici, economici, demografici și naturali, perspectiva tranziției fiind una 
complexă, cu multiple componente, ce reprezintă o schimbare stucturală de la 
economia centralizată și originea totalitară la economia de piață și democrație. 
Procesele de tranziție au fost înțelese și realizate diferit, pe fondul existenței unor 
inegalități importante, generate de condițiile geopolitice, economice și ale configurației 
politice interne, specifice fiecărei țări în parte (Zamfir, 2004). Posttranziția a 
reprezentat un proces complex, ce a implicat o serie de aspecte de natură strategică, 
prin încercarea de adaptare a mecanismelor și instituțiilor specifice la un nou model 
socioeconomic, cu obiective clar formulate: optimizarea economică, reducerea 
costurilor, păstrarea modelului capitalist și a trecerii unui sistem social de la un 
mod de organizare la altul. Perioadele de tranziție și posttranziție au reprezentat o 
provocare cu implicații la nivelul comunităților umane, ce a evidențiat, în unele 
țări, capacitatea redusă de adaptare la schimbările socioeconomice.  

În ultimii ani, evaluările referitoare la schimbările socioeconomice și la 
inegalitățile asociate au început să fie incluse în diferite programe naționale și 
internaționale de cercetare, cum sunt: PEARL (Programme Excellence Award for 
Research in Luxembourg, 2013), PRP (Poverty Reduction Programme, European 
Commission), PROGRESS (EU Programme for Employment and Social Solidarity), 
IQOLA (International Quality of Life Assessment), SEDP (Socio-Economic 
Development Support); MigVaSo (Social change under the impact of international 
migration: value patterns, civic and political participation, life satisfaction); Mitigation 
and Its Effects at the Family Level (2007); Quality of life and social inequalities  
in Romania in a European comparative perspective: twenty years of social 
transformations; Different ways to better life: International comparisions of life 
satisfaction determinants over time; RAMWEL (Romanian Ageing migrants and 
the Welfare State, 2013–2015); O perspectivă comparativă asupra prosperității 
precare și a strategiilor în România și Elveția în timp de criză economică etc.  

În anul 2015, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, a fost propusă Agenda 
2030, ce implică un set de obiective de dezvoltare durabilă (SDG – Sustainable 
Development Goals, 2016). Cele 17 obiective se adresează atât statelor și regiunilor 
subdezvoltate, cât și celor dezvoltate. Această etapă de integrare a obiectivelor 
dezvoltării durabile a fost organizată pentru elaborarea unor studii și proiecte 
complexe asupra următoarelor aspecte: inegalități socioeconomice, sărăcie, șomaj, 
educație, sănătate, protecția mediului etc.  

La nivel internațional, aspectele legate de calitatea vieții populației și evoluția 
principalelor procese socioeconomice în perioadele de tranziție și posttranziție au 
fost intens studiate (Ruiz-Rufino și Alonso, 2018; Ferrin și alții, 2016; Armingean 
și Guthmann, 2014; Rodrik, 2011). Condițiile bunăstării sociale includ diferite aspecte 
importante ale vieții, cum ar fi: locuința, venitul, nivelul de trai, sănătatea, educația, 
infrastructura locală de transport etc. (Andrews și Inglehart, 1979; Dicționar de 
Geografie Umană, 2006). Componentele materiale ale bunăstării populației se referă 
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la bunurile deținute, calitatea locuirii, venituri, furnizarea de apă, hrană și energie, 
fiind acele elemente care asigură un trai adecvat nevoilor individuale (Dogaru, 
2013), abordate într-o serie de lucrări publicate în reviste internaționale (Algren și 
alții, 2018; Watson și alții, 2017; TNS Political & Social, 2011; Ravallion, 2011; 
Johansson, 2002; Barro, 2000; Montero, 1997). Majoritatea studiilor se concentrează 
pe analizele demografice sau economice (Stephany, 2016; Aytac și alții, 2015) și 
pe evaluări privind accesul populației la serviciile de bază. Preocuparea pe care, 
atât autoritățile naționale cât și cele internaționale, o manifestă pentru calitatea 
vieții populației și evoluția principalelor procese socioeconomice poate fi explicată, 
nu numai prin presiunile normative venite din partea Uniunii Europene, ci și printr-o 
serie de costuri materiale sau non-materiale indirecte.  

Populaţia percepe în mod diferenţiat factorii socioeconomici ce influenţează 
calitatea vieţii, abordând comportamente şi răspunsuri diferite, în strânsă legătură cu 
schimbările apărute, după 1990, pe plan economic, politic și demografic. Atitudinea 
faţă de schimbările socioeconomice implică perceperea aspectelor curente prin 
intermediul experienţei anterioare, în combinație cu atitudinile, structura de 
personalitate și dispoziția de moment. La nivel internațional, numeroase studii se 
concentrează pe metoda anchetei sociologice, în încercarea de înțelegere a modului 
în care populația percepe anumite aspecte ale vieții sociale (Ruiz-Rufino și Alonso, 
2018; Tiran, 2016; Węziak-Białowolska, 2016; Low și Lai, 2016; Svizzero și Tisdell, 
2016; Burns și alții, 2011). În acest context, atitudinile locuitorilor se dezvoltă într-un 
sistem de credințe individuale și colective privind transformările economice și sociale, 
influențate în mod semnificativ de o serie de incertitudini și ambiguități asociate. 
Studiile dedicate evaluării percepției populației asupra schimbărilor socioeconomice 
reprezintă un subiect important pentru factorii de decizie politică (Litwiński, 2017; 
Chzhen, 2016; Burns și alții, 2011; Senlier și alții, 2008; Atkinson, 2003).  

După 1989, România a traversat o perioadă puternic marcată de o serie de 
schimbări, în primul rând de ordin socioeconomic, cu impact puternic asupra 
populației. În contextul unei perioade de tranziție ce avea ca principal obiectiv 
intrarea României în rândul țărilor mediu dezvoltate și menținerea echilibrului pe 
termen lung, urmate de aderarea la Uniunea Europeană și declanșarea crizei 
economico-financiare, populația din valea Dunării Românești a fost supusă unor 
încercări majore. Aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, a 
implicat o serie de aspecte de natură strategică, referitoare la optimizarea integrării 
țării noastre în standardele europene, atât din punct de vedere economic, cât și din 
punct de vedere social și tehnologic. La baza acestui proces a stat elaborarea Strategiei 
dezvoltării durabile a României, cu obiective foarte clar formulate: asigurarea unui 
ritm de creștere sustenabilă; creșterea calității vieții; reducerea sărăciei; îmbunătățirea 
stării de sănătate etc. (Zaman, 2007). În România, un alt moment de impact din ultimii 
27 de ani a fost cel al declanșării crizei economice, caracterizat printr-o stare de 
dificultate a activității economice, o lipsă a echilibrului macroeconomic, o degradare 
a sistemului financiar, ce apar ca urmare a unor situații accidentale, a unor șocuri 
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neprevăzute la care este supusă economia, a unor decizii nepotrivite, cu ignorarea 
riscurilor reale (Udrescu, 2012). 

În ultimii 27 de ani, populația din valea Dunării Românești a traversat o 
perioada caracterizată prin schimbări complexe, pozitive și negative, iar modul în 
care locuitorii din acest areal percep progresul socioeconomic, într-o perioadă cu 
importante transformări economice și politice, arată în ce măsură s-au putut adapta 
într-o societate preocupată permanent de încercarea de încadrare și menținere în 
standardele europene.  

Teritoriul studiat este situat în extremitatea sudică a României, în lungul văii 
Dunării, între localitățile Turnu Măgurele și Giurgiu (Harta 1). Cuprinde terasele și 
luncile Dunării și râurilor Olt, Călmățui și Vedea pe care sunt dispuse localitățile. 
Rețeaua de așezări cuprinde 23 de comune, cu 41 sate și trei centre urbane 
(municipiile Giurgiu și Turnu Măgurele și orașul Zimnicea), distribuite în sudul 
județelor Teleorman și Giurgiu, cu un total de aproape 170 000 de locuitori. 
Prezența Dunării și a Oltului, dar și a luncii și a teraselor acestora se reflectă în 
profilul socioeconomic al regiunii, prin posibilitățile de dezvoltare a agriculturii și 
a unor ramuri industriale importante (Bălteanu și Sima, 2013). Sectorul are un 
pronunțat caracter rural, în absența unor centre polarizatoare, iar activitățile 
economice sunt dominate de agricultură, prin culturi de cereale, plante tehnice, 
viță-de-vie, plante leguminoase. 

 
Harta 1 

Arealul de studiu – Sectorul văii Dunării Românești cuprins între Turnu Măgurele și Giurgiu 

 
 
Din punct de vedere al impactului antropic, sectorul de luncă analizat reprezintă 

un teritoriu de veche locuire și exploatare umană, fiind puternic transformat la nivelul 
tuturor componentelor peisagistice și proceselor geosistemice. Importantă zonă  
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de contact, riverană la Dunăre, traversată de râuri cu vaduri importante, această 
regiune a fost în permanență locuită ca arie de convergență de culturi, sosite din 
direcții diferite (Țânțăreanu, 2010). 

Sectorul analizat se suprapune spațiului frontalier, fiind cunoscut pentru 
contactele comerciale cu regiunile învecinate și pentru existența punctelor de trecere 
a Dunării la Turnu-Măgurele – Nikopol, Zimnicea – Sviștov, Giurgiu – Ruse 
(Geografia României, V, 2005). Deși spațiul rural dispune de un însemnat potențial 
agricol, iar orașele porturi au condiții favorabile de dezvoltare complexă, această regiune, 
situată la marginea județelor Teleorman și Giurgiu, este caracterizată printr-un nivel 
ridicat al ratei de sărăcie. 

DATE ŞI METODE 

Lucrarea abordează problematica schimbărilor socioeconomice din valea 
Dunării Românești și are la bază o serie de obiective majore: evaluarea inegalităților 
socioeconomice; identificarea aspectelor legate de calitatea vieții populației; 
evaluarea principalelor schimbări socioeconomice din ultimii 27 de ani și impactul 
acestora asupra bunăstării populației; implicațiile politicilor de dezvoltare în echilibrarea 
inegalităților rural – urban.  

În acest sens, au fost utilizate două tipuri de analize, unele dedicate profilului 
socioeconomic al regiunii, pe baza unor indici și indicatori considerați reprezentativi, 
altele referitoare la percepția populației asupra schimbărilor socioeconomice din 
perioada postcomunistă. Studiul este caracterizat printr-o abordare multidisciplinară 
a elementelor referitoare la condițiile în care trăiesc locuitorii din sectorul văii Dunării 
Românești cuprins între Turnu Măgurele și Giurgiu (fizice, economice, sociale, 
educaționale, de sănătate etc.), începând cu anul 1990, conținutul și natura activităților 
pe care aceștia le desfășoară, bunurile și serviciile la care au acces etc.  

Percepția populației asupra transformărilor socioeconomice în perioada 
postcomunistă este susținută de evaluări statistice necesare investigării și cunoașterii 
științifice a fenomenelor economico-sociale, pornind de la cunoașterea realității, a 
complexității acesteia, cu evidențierea particularităților și specificității sectorului 
Turnu Măgurele – Giurgiu. În acest context, sunt utile o serie de analize referitoare 
la profilul socioeconomic al regiunii și la evoluția proceselor demografice, 
economice, sociale și de accesibilitate în ultimii 27 de ani. 

Profilul socioeconomic 
Metodologia folosită pentru evaluarea transformărilor socioeconomice din 

spațiul dunărean a avut la bază două etape majore: documentarea și colectarea 
datelor; analiza și interpretarea rezultatelor. Observația situațiilor socioeconomice 
existente în teritoriu reprezintă un punct de plecare în analiza evoluției localităților 
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din valea Dunării Românești în perioadele de tranziție și posttranziție, dar și în 
perioada crizei economico-financiare. Documentarea de teren a vizat și colectarea 
unor date statistice și informații de la instituțiile publice locale (Primării, Direcțiile 
pentru Agricultură din județele Teleorman și Giurgiu, Muzeul Județean Teleorman, 
consilii locale etc.), completate de o serie de surse de date online (Institutul 
Național de Statistică, rapoarte ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Programului Național de Dezvoltare Rurală, Direcției pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală, Fondul European de Dezvoltare Regională etc.).  

Componentele vieţii sociale şi economice au fost evaluate prin explorarea 
statistică a unor indicatori şi indici (Tabelul nr. 1), calculați pe baza datelor 
statistice provenite de la Institutul Național de Statistică, Primăriile din municipiile 
Turnu Măgurele și Giurgiu, Consiliile locale Teleorman și Giurgiu, Agențiile 
Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă.  

 
Tabelul nr. 1 

 
Indicatori și indici utilizați în analiza profilului socioeconomic 

 
Criterii Indicatori/indici Descriere 

Raportul de dependență 
demografică (%). 

Raportul dintre numărul persoanelor de vârstă 
dependentă (sub 15 ani și peste 64 ani) și populația 
în vârstă de muncă (15–64 ani), raportat la 100 de 
persoane. 

Bilanț natural. Diferență între rata natalității și rata mortalității. 
Indicele de îmbătrânire 
demografică. 

Numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani și peste) 
ce revine la 100 persoane tinere (sub 15 ani). 

Demografic 

Migrația netă. (număr sosiri – număr plecări)/populația totală 
*1000. 

Rata șomajului (%). % șomerilor în totalul populației active. 

Rata populației ocupate (%). % populației ocupate pe sectoare ale economiei 
naționale. 

Rata de ocupare a populației 
în vârstă de muncă (%). 

 

Coeficientul Gini. 
Concentrarea teritorială a veniturilor (raport între 
media abaterilor absolute și media aritmetică a 
termenilor seriei). 

Economic 

Rata sărăciei (%). Ponderea persoanelor sărace în totalul populației. 
Număr locuințe; gospodării racordate la rețeaua de alimentare cu apă 
potabilă/sistem de canalizare/rețea de gaze naturale. 
Nr. instituții de învățământ; nr. elevi/cadru didactic; rata de cuprindere școlară. Accesibilitate 

Nr. unități sanitare/spitale; personal medical/1 000 loc.  
 
Analizele sociale referitoare la scăderea nivelului de trai, creşterea şomajului, 

dezindustrializare conturează imaginea celor mai importante tipuri de riscuri sociale 
din regiune, iar spaţializarea elementelor analizate oferă posibilitatea de a înţelege 
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aceste disparităţi economice în raport cu o serie de caracteristici demografice, precum 
scăderea natalităţii, îmbătrânirea demografică, migraţiile. Aceste aspecte au fost 
analizate distinct, în funcţie de mediile de rezidenţă (urban – rural), cu accent pe 
evoluţia şi problemele de dezvoltare rurală în raport cu forţa de muncă şi economia 
agrară. Accesibilitatea teritorială reprezintă un element de bază în evaluarea 
inegalităților socioeconomice, îngreunând sau facilitând mobilitatea capitalului și 
formarea relațiilor economice (Ibolya, 2010). Lucrările de îmbunătățire a accesului 
la aceste servicii facilitează integrarea regiunilor la spațiul economic european și 
creșterea alinierii economice a regiunilor periferice. 

Aceste tendinţe sunt analizate cu accent pe două componente ale vieţii sociale: 
şomajul şi sărăcia, consecinţe negative ale transformărilor economice, ce afectează, 
în egală măsură, populaţia din mediul urban şi cel rural. 

Ancheta gospodăriilor și indicatorii rezultați 
Ancheta sociologică pe bază de chestionar a fost utilizată în scopul obținerii 

unor informații cu privire la opinia populației asupra problemelor socioeconomice 
care au caracterizat acest areal în ultimii 27 de ani: percepția nivelului de trai, 
practicarea activităților agricole, utilizarea terenurilor, calitatea locuirii, accesul la 
servicii tehnico-edilitare, la educație și la servicii sanitare, elemente esențiale ce 
trebuie aliniate la standardele europene.  

Modul de răspuns și de adaptare a populației la schimbările socioeconomice 
din ultimii 27 de ani a fost evaluat printr-un studiu de teren, ce a avut o serie de 
obiective: 

 
● Identificarea principalelor schimbări socioeconomice de după 1990. 
● Evaluarea perioadelor de tranziție și criză economico-financiară din România.  
● Identificarea inegalităților urban – rural.  
● Factorii economici determinanți ai nivelului de dezvoltare.  
● Evaluarea elementelor de progres socioeconomic: aprecierea situației financiare a familiei și 
localității; accesul populației la serviciile de bază și calitatea acestora în ultimii 27 de ani.  
● Abilitatea oamenilor de a identifica alternative pe care le consideră oportunități pentru susținerea 
economiei gospodăriei sau localității. 
● Conștientizarea faptului că trăiesc într-o regiune favorabilă practicării agriculturii; identificarea 
practicării agriculturii ca sursă de creștere a veniturilor.  
● Importanța accesării fondurilor europene pentru familie sau localitate.  
● Oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă. 

 
În cadrul acestui studiu, în vederea identificării percepției populației asupra 

schimbărilor socioeconomice, au fost realizate campanii de teren în intervalele 
noiembrie–decembrie 2017 și februarie–martie 2018, în localitățile din sectorul văii 
Dunării Românești cuprins între Turnu Măgurele și Giurgiu, în cadrul cărora au 
fost realizate 204 chestionare în 21 de unități administrativ-teritoriale din județele 
Teleorman și Giurgiu (Harta 2). Au fost selectate o serie de unități administrativ-
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teritoriale reprezentative, cu o distribuție echilibrată pe cele două medii de rezidență 
(urban/rural), în vederea obținerii unor date care să ofere o cantitate cât mai mare de 
informație. De asemenea, selectarea chestionaților a fost influențată și de disponibilitatea 
localnicilor și a angajaților unor unități publice.  

 
Harta 2 

 
Localitățile anchetate 

 

 
 
Tabelul nr. 2 sintetizează întrebările din chestionar și oferă informații referitoare 

la particularitățile specifice fiecărei categorii de indicatori. Conform literaturii de 
specialitate, s-a urmărit colectarea de date referitoare la caracteristicile sociodemografice 
ale respondenților (ex.: gen, vârstă, educație, statut de angajat etc.) și la adaptarea 
populației la schimbările socioeconomice. În acest context, au fost adresate întrebări 
referitoare la: principalele transformări economice și sociale din perioada de tranziție, 
accesul populației la serviciile de bază și calitatea acestora în ultimii 27 de ani, dar 
și identificarea alternativelor pe care le consideră oportunități pentru susținerea 
economiei gospodăriei sau localității.  

Datele obținute evidențiază că 58% dintre persoanele chestionate sunt femei, 
iar nivelul educațional general este cel liceal. Astfel, analiza caracteristicilor 
sociodemografice evidențiază o distribuție neuniformă a populației în funcție de 
nivelul de educație, cu un procent de 24% din populația din sector cu studii liceale, 
un procent de 13% fără studii și 16% cu studii superioare. Evaluările comparative 
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rural–urban reflectă o diferență majoră la nivel educațional, cu o populație mai slab 
pregătită în mediul rural.  

 
Tabelul nr. 2 

 
Domenii și întrebări 

 
Criterii/problematică Întrebări adresate 

Caracteristici 
sociodemografice 

Vârstă (sub 40; 41–59; 60+). 
Gen. 
Mediul de rezidență (Rural/Urban). 

Caracteristicile gospodăriei 

Educație (studii primare; studii secundare; studii liceale; studii post-
liceale; studii superioare; fără studii). 
Ocupație (industrie; agricultură; silvicultură; servicii publice; afacere 
privată; pensionar; angajat în cadrul unor companii private; șomer). 
Sursa venitului (salariu; pensie; agricultură; afaceri; venituri sociale; 
alte venituri). 

Aspecte privind dezvoltarea 
regiunii  

Rolul principalelor tipuri de activități (agricultură, industrie, pescuit, 
silvicultură, educație, sănătate, construcții, administrație publică) în 
economia localității/regiunii (foarte important; semnificativ, egal cu 
celelalte; slab; nu este deloc important). 

Accesul la serviciile de bază 
și calitatea acestora 

Accesul populației la educație, sănătate, centre comerciale și 
infrastructură tehnico-edilitară (bun; satisfăcător; deficitar). 
Calitatea serviciilor de sănătate, educație și a elementelor de 
infrastructură tehnico-edilitară în ultimii 27 de ani (deteriorată; la fel; 
îmbunătățită). 

Tranziție, posttranziție și 
criza economico-financiară 

Evaluarea perioadei de tranziție (favorabilă; nici bună, nici rea; 
nefavorabilă). 
Amploarea crizei economico-financiare (foarte mare; semnificativă; 
neutră; nesemnificativă; foarte mică). 
Principalele efecte ale crizei economico-financiare resimțite în 
regiune. 

Amploarea schimbărilor 
socioeconomice 

Măsura modificării situației economice a localității în ultimii 27 de ani 
(cu mult mai bună; mai bună; la fel; mai slabă; cu mult mai slabă). 

Conștientizarea problemelor 
socioeconomice 

Evaluarea localității ca fiind una defavorizată (da/nu). 
Modificarea situației economice a localității în ultimii 27 de ani 
(da/nu). 

Aderarea la Uniunea 
Europeană  

Rolul aderării României la Uniunea Europeană pentru dezvoltarea 
regiunii (semnificativ; neutru; nesemnificativ). 
Rolul accesării fondurilor structurale în dezvoltarea localității (foarte 
mare; semnificativ; neutru; nesemnificativ; foarte mic). 

Alternative – oportunități de 
dezvoltare 

Alternative de dezvoltare (agricultură; silvicultură; industrii mici; 
turism; întreprinderi mici și mijlocii. 

 
Analiza distribuției veniturilor evidențiază o ocupare predominant în agricultură, 

în principal în mediul rural, cu peste 35% din totalul veniturilor, categorie urmată 
de cea a salariilor, cu aproape 30% și pensii cu peste 14%. Indicatori deviați din 
chestionar sunt prezentați în Tabelul nr. 3. 
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Tabelul nr. 3 
 

Indicatori derivați din chestionar 
 

Indicator Descriere % din 
total 

Masculin 42 Gen 
Feminin 58 
Sub 40 31 
41–59 42 Vârstă 
60+ 27 
Rural 56 Mediul de rezidență 
Urban 44 
Fără studii 13 
Studii primare 15 
Studii secundare 12 
Studii liceale 24 
Studii postliceale 20 

Nivel educație 

Studii superioare 16 
Industrie 11 
Agricultură 38 
Silvicultură   8 
Servicii publice 23 
Afacere privată   2 
Pensionar 11 

Ocupație 

Angajat în cadrul unei companii private   7 
Salariu 30 
Agricultură 35 
Pensie 14 
Afaceri 12 
Venituri sociale (ajutor de șomaj, pt persoane cu 
dizabilități etc.)   5 

Sursa venitului 

Alte venituri (alocația copilului, pensie alimentară etc.)   4 
Dezindustrializarea 21 
Șomajul/lipsa locurilor de muncă 23 
Migrația forței de muncă   7 
Sărăcia 13 
Infrastructură socială slabă (drumuri proaste, servicii 
publice de slabă calitate) 11 

Lipsa de investiții (lipsa interesului autorităților locale 
față de investitori) 20 

Principalele probleme 
socioeconomice din regiune 

Inegalitatea veniturilor   5 

Evaluarea perioadei de 
tranziție 

Favorabilă 
Nici bună, nici rea 
Nefavorabilă 

24 
31 
45 

Evaluarea localității ca fiind 
una defavorizată 

Da 
Nu 

73 
27 
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continuare (Tabelul nr. 3) 

Măsura modificării situației 
economice a localității în 
ultimii 27 de ani 

Cu mult mai bună 
Mai bună 
La fel 
Mai slabă 
Cu mult mai slabă 

7 
10 
7 

12 
64 

Calitatea serviciilor de 
sănătate/a serviciilor de 
educație/a elementelor de 
infrastructură tehnico-
edilitară în ultimii 27 de ani 

Deteriorată 
La fel 
Îmbunătățită 

53/47/25 
40/40/55 
7/13/20 

Amploarea crizei 
economico-financiare 

Foarte mare 
Semnificativă 
Neutră 
Nesemnificativă 
Foarte mică 

19 
63 
15 
2 
1 

Alternative de dezvoltare 
(creare de noi locuri de 
muncă) 

Agricultură 
Silvicultură 
Industrii mici 
Creșterea animalelor 
Turism 

29 
1 

48 
16 
6 

Rolul accesării fondurilor 
structurale în dezvoltarea 
localității  

Foarte mare 
Semnificativ 
Neutru  
Nesemnificativ 
Foarte mic 

5 
3 

18 
48 
26 

Tipuri de proiecte de 
accesare a fondurilor 
structurale necesare 
dezvoltării 
localității/regiunii 

Agricultură 
Infrastructură socială 
Sărăcie 
Turism 
Cultură 
Educație 
Sănătate 

23 
19 
10 
6 
6 

15 
21 

REZULTATE 

Aspecte socioeconomice din perioada postcomunistă în sectorul 
Turnu Măgurele – Giurgiu 

Caracteristici și tendințe ale evoluției populației în perioada 1990–2017  
Așezările urbane din sectorul văii Dunării Românești cuprins între Turnu 

Măgurele și Giurgiu se diferențiază prin conținutul activităților, prin structura 
socioprofesională a populației și sub aspect edilitar, organizarea teritoriului 
depinzând de gradul de dezvoltare socioeconomică și de condițiile geografice. 
Populația este repartizată neuniform în acest spațiu, inegalitatea fiind determinată 
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de varietatea potențialului natural și de gradul de dezvoltare a modalităților de 
valorificare a acestuia.  

În intervalul 1990–2017, evoluția generală a populației a avut un sens predominant 
descendent (Grafic 1a), atât în mediul rural, cât și în cel urban, pe fondul unei 
natalități în continuă scădere, reducerii numărului locurilor de muncă și mobilității 
populației, prin plecări, atât spre țări mai dezvoltate din punct de vedere socioeconomic, 
cât și spre orașe care oferă un număr și o diversitate mai mare de locuri de muncă, 
dar și mai multe oportunități de educație și formare.  

În centrele urbane, bilanțul natural a înregistrat valori pozitive până în anul 2013 
(Grafic 1b), un prim aspect fiind legat de migrația rural–urban începută cu mult înainte 
de anul 1990 și continuată puțin după aceea, la care se adaugă o serie de elemente ce 
contribuie la menținerea mortalității la un nivel mai scăzut: nivelul de trai mai ridicat 
al populației urbane, accesul la infrastructurile speciale, caracteristicile condițiilor 
de locuit, valorile mai mici ale îmbătrânirii demografice. În prezent, în mediul rural 
valorile bilanțului natural se mențin negative, determinate de natalitatea foarte 
redusă, accentuată de îmbătrânirea populației și de mortalitatea ridicată.  

 
Grafic 1 

 
(a) Evoluția populației; (b) Evoluția valorilor bilanțului natural –  

sectorul Turnu Măgurele – Giurgiu (1990–2017) 
 

   
 a) b) 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică  

 
Caracteristicile demografice ale acestui areal sunt îmbătrânirea populației și 

depopularea spațiului rural. Scăderea numărului populaţiei contribuie, alături de 
scăderea natalităţii, creșterea duratei medii de viață şi migraţia rural–urban, la o 
diminuare continuă a generaţiilor tinere și o creștere a populației vârstnice, cu efect 
direct asupra compoziţiei grupelor de vârstă. Îmbătrânirea populaţiei se manifestă 
ca fenomen general, caracterizând ambele medii de rezidenţă, având consecinţe 
negative asupra forţei de muncă, fapt confirmat de valorile ridicate ale indicelui  
de dependență demografică, de aproximativ 46%, comparativ cu media națională 
de 42%. Sub acest aspect, județul Teleorman este plasat pe primul loc la nivel 
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naţional, indicele de îmbătrânire demografică ajungând deja la 17%, în timp ce 
populaţia vârstnică reprezintă 22% din totalul populaţiei. 

Populația vârstnică deținea, la recensământul din 2011, 17,53% din total (valoare 
superioară nivelului național: 16,1%), adulții 69,64% (mai mare decât media 
națională: 68%), iar tinerii au înregistrat 12,83% (mult sub valoarea medie națională, 
de 15,9%, dar și mult mai mică decât valoarea înregistrată pentru populația vârstnică) 
(Tabelul nr. 4).  

 
Tabelul nr. 4 

 
Evoluția populației (1992–2011) pe grupe de vârstă 

 
0–14 ani 15–64 ani 65–84 ani Peste 85 ani An 

Număr % Număr % Număr % Număr % 
1992 42 536 20,26 137 688 65,58 28 136 13,4 1 597 0,8 
Feminin 20 709 19,4 68 905 64,56 16 115 15,1 994 0,93 
Masculin 21 827 21,14 68 783 66,63 12 021 11,64 603 0,58 
2002 30 987 14,55 147 929 69,47 31 864 14,96 2 164 1,02 
Feminin 14 978 12,94 81 085 70,05 18 268 15,78 1 418 1,22 
Masculin 16 009 16,47 66 844 68,77 13 596 13,98 746 0,77 
2011 23 219 12,83 126 022 69,64 28 771 15,9 2 955 1,63 
Feminin 11 251 12,11 63 022 67,85 16 697 17,98 1 916 2,06 
Masculin 11 968 13,59 63 000 71,53 12 074 13,71 1 039 1,18 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică. 
 
La nivelul sectorului, bilanțul migratoriu s-a menținut negativ în majoritatea 

unităților administrative, cu o rată netă de migrație, în anul 2016, de –4,14‰. Privatizarea 
unui număr mare de întreprinderi ale statului şi degradarea unor ramuri industriale 
au determinat schimbări economice importante, având ca principală consecinţă 
desfiinţarea unui număr mare de locuri de muncă şi creşterea ratei şomajului, cu 
consecințe imediate asupra migrației interne și externe.  

Transformarea spațiului economic după 1990 
În regiunea văii Dunării Românești, perioadele de tranziție și posttranziție au 

favorizat o serie de schimbări socioeconomice fundamentale, ce conturează profilul 
unui spaţiu expus riscului de sărăcie, cu un grad tot mai mic de ocupare a forţei de 
muncă, activitate industrială redusă, însă cu un potenţial agricol foarte ridicat. Procesul 
de restructurare a spațiului economic a avut o serie de efecte semnificative în plan 
economic, social și instituțional. Cele mai importante aspecte sunt legate de trecerea 
la economia de piață și de liberalizarea comerțului exterior, schimbarea tipului de 
proprietate, restructurarea industrială, terțiarizarea, scăderea nivelului de trai, modificarea 
modului de utilizare a terenurilor, cu efecte directe asupra regiunilor rurale foarte 
sărace, regiunilor industriale în declin sau monoindustriale.  

Analiza structurii profesionale a populației pe baza datelor statistice de la cele 
două recensăminte, 1992 și 2011, evidențiază creșterea procentului ratei de ocupare 
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a populației în vârstă de muncă în mediul rural, de la 58% în 1992 la 66% în 2011 
și scăderea cu 9% a acesteia în mediul urban (58% în 1992, 49% în 2011) (Grafic 2). 
Pentru cele două medii de rezidență, la ultimul recensământ, valorile indicau un grad 
redus de ocupare a forței de muncă, de 64%, cu cele mai mici valori înregistrate în 
județul Teleorman, în comunele Bujoru (41%) și Pietroșani (43%).  

 
Grafic 2 

 
Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (1992, 2011) 

 

 
Sursa datelor: prelucrare după Institutul Național de Statistică. 

 
Analiza structurii populației ocupate pe sectoare ale economiei naționale 

evidențiază lipsa diversității surselor de venit. Așezările rurale din sectorul dunărean 
sunt dominate de ocuparea agricolă a forței de muncă, cele mai ridicate valori ale 
populației ocupate în sectorul primar fiind înregistrate în localitățile care nu au 
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reușit să se adapteze la noile condiții ale economiei de piață, fiind puternic afectate 
de procesul tranziției: Găujani (82%), Bragadiru (81%), Viișoara și Lisa (80%), 
Traian (79%), Ciuperceni (78%) (Grafic 3). În mediul urban, sectorul serviciilor 
este cel mai bine dezvoltat în toate unitățile supuse analizei, în timp ce sectorul agricol, 
deși cu valori minime, contribuie într-o proporție semnificativă la asigurarea 
veniturilor pentru locuitorii din urbanul sectorului Turnu Măgurele – Giurgiu. 

 
Grafic 3 

 
Distribuția populației ocupate din sectorul Turnu Măgurele – Giurgiu  

pe ramuri ale economiei naționale: 1992, 2011 
 

 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică. 

 
Subutilizarea forţei de muncă reprezintă o preocupare permanentă a populaţiei 

din acest sector, determinând o distribuţie neomogenă a veniturilor, cu efecte asupra 
nivelului de trai şi calităţii vieţii. Dinamica ratei şomajului prezintă o serie de fluctuaţii, 
însă cu tentă ascendentă în ultimii ani, atingând, local, valori de peste 12%.  

Creșterea inegalităților la nivelul veniturilor din sector este ilustrată prin 
curba lui Lorenz, cu reprezentare la nivelul mai multor unități administrative. 
Reprezentarea are la bază două axe, una ce reprezintă procentele cumulate ale 
populației localităților ordonate de la cele mai bogate la cele mai sărace, iar cealaltă, 
procentele cumulate ale venitului deținut de ponderea populație localităților respective. 
Formele grafice ale curbei lui Lorenz privind distribuția veniturilor arată o concentrare 
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mai puțin echilibrată între localități, cu o distribuție uniformă a veniturilor relative, 
însă nu cu diferențe majore, conturând imaginea unui areal cu un nivel crescut de 
sărăcie (Grafic 4). 

 
Grafic 4 

 
Curba lui Lorenz privind distribuția veniturilor 

 

 
Sursa datelor: Prelucrare după Institutul Național de Statistică. 

 
Rezultatele relevă faptul că există o concentrare mai mare a așezărilor cu 

venituri scăzute (Pietroșani, Putineiu, Bujoru, Gogoșari, Năsturelu), fără localități 
cu un statut al câștigurilor foarte ridicat, însă cu un rol important în crearea de câștiguri 
și contribuția la asigurarea condițiilor de bunăstare a oamenilor (Ciuperceni, Suhaia, 
Viișoara, Fântânele, Frumoasa).  

Coeficientul Gini înregistrează o valoare de 0,22, indicând un areal cu nivel 
de trai scăzut și risc ridicat de sărăcie, cu o repartiție neuniformă a veniturilor între 
localitățile din sector și o concentrare mai mare a așezărilor cu câștiguri scăzute.  

În perioada anilor ’90, persoanele considerate sărace erau cele necalificate, 
ocupate în agricultură, cu studii primare, provenind din mediul rural, la care s-a adăugat, 
în perioadele de tranziție și posttranziție, categoria șomerilor (Bălteanu și alții, 
coord., 2016). După aderarea României la Uniunea Europeană, la nivelul Regiunii 
Sud – Muntenia, valorile înregistrate pentru rata de sărăcie evidențiază o scădere 
continuă de la 26,8% (în anul 2007) la 21,1% (2011), urmată de o creștere treptată 
și o valoare maximă înregistrată în anul 2015 (30,6%), ca efect direct al crizei 
economico-financiare. La nivel local, în sectorul Turnu Măgurele – Giurgiu, rata de 
sărăcie pentru anul 2016 a fost de 46,2%, aproape de 2 ori mai mare decât media 
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înregistrată la nivelul Regiunii Sud – Muntenia în același an (24,8%). În anul 2016, 
cele mai ridicate valori ale ratei sărăciei sunt înregistrate în mediul rural, cu o 
pondere a populației ocupate în agricultura de subzistență de peste 60%, lipsa unor 
venituri constante și un nivel de educație scăzut.  

Conform datelor referitoare la accesul populației la serviciile de bază, majoritatea 
localităților rurale din sectorul Turnu Măgurele – Giurgiu se confruntă cu probleme 
legate de slaba adaptare la standardele europene, în special prin inexistența unei 
infrastructuri tehnico-edilitare corespunzătoare.  

Mai puțin de jumătate din populația rurală are acces la apa potabilă, restul 
locuitorilor fiind nevoiți să-și asigure necesitățile de apă din surse proprii (fântâni, 
izvoare), deși monitorizarea calității acestor surse de apă nu este generalizată, 
punând în pericol sănătatea populației. Asemenea rețelei publice de apă potabilă, și 
rețeaua de canalizare din localitățile dunărene s-a extins, însă este în continuare 
deficitară și necesită, nu numai o extindere mai ridicată, ci și o reabilitare. Rețeaua 
de acoperire nu atinge nici valoarea celei de apă potabilă, deși canalizarea publică 
și epurarea apelor uzate sunt indispensabile în asigurarea calității vieții populației. 
În Tabelul nr. 5 sunt sintetizați o serie de indicatori de acces la serviciile de bază și 
evoluția lor în perioada postcomunistă.  

 
Tabelul nr. 5 

 
Indicatori de acces la serviciile de bază 

 

Indicatori Mediul de 
rezidență 1992 2002 2011 2017 

Urban 41 127 42 526 45 071 45 231 Număr locuințe 
Rural 26 649 26 529 27 257 27 329 
Urban 100% 100% 100% 100% Ponderea localităților racordate la 

rețeaua de alimentare cu apă potabilă Rural 17% 26% 43% 52% 
Urban 100% 100% 100% 100% Ponderea localităților conectate la 

rețeaua de canalizare Rural 9% 9% 9% 13% 
Urban 0% 33% 100% 100% Ponderea localităților racordate la 

rețeaua de alimentare cu gaze naturale Rural 0% 0% 0% 0% 
Urban – – 75% 76% Ponderea gospodăriilor dotate cu baie 
Rural – – 17% 19% 
Urban 66 59 42 42 Număr instituțiilor de învățământ 
Rural 87 69 23 22 
Urban 18.9 17.7 14.9 15.2 Număr elevi/cadru didactic 
Rural 16.9 15.9 13.5 12 
Urban 45% 52% 48% 57% Rata de cuprindere școlară 
Rural 22% 31% 26% 27% 
Urban 60 89 271 282 Număr unități sanitare 
Rural 21 13 36 50 
Urban 0.17 0.22 0.23 0.28 Personal medical/1000 loc. 
Rural 0.05 0.03 0.04 0.03 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică. 
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În perioada postcomunistă, România a fost sprijinită printr-o serie de fonduri 
de finanțare, pe baza unor proiecte elaborate la nivel național și internațional și 
aprobate de Comisia Europeană, ce au vizat: îmbunătățirea calității vieții și a serviciilor 
din spațiul rural, încurajarea diversificării economiei rurale, dezvoltarea locală, 
modernizarea sistemelor rutiere, realizarea sistemelor de alimentare în sistem centralizat 
cu apă potabilă etc.  

Aprofundarea inegalităților se poate urmări și prin analiza elementelor de acces 
la educație, la serviciile de sănătate ori la rețeaua de distribuție a gazelor naturale și 
energie termică, cu disparități majore între mediul urban și mediul rural. În ultimii ani, 
standardele europene impun o serie de criterii care vizează îmbunătățirea calității 
vieții în așezările rurale și reducerea inegalităților.  

Percepția populației asupra schimbărilor socioeconomice din perioada 
postcomunistă 

Modul în care comunitățile dunărene apreciază perioadele de tranziție, posttranziție 
și criză economico-financiară și percep transformările socioeconomice din perioada 
postcomunistă, evidențiază capacitatea locuitorilor de adaptare la o societate în 
continuă schimbare. Răspunsurile obținute în urma aplicării chestionarelor oferă o 
serie de informații referitoare la măsura în care populația se raportează la schimbările 
socioeconomice din ultimii 27 de ani și abilitatea de a identifica alternative pe care 
le consideră oportunități pentru susținerea economiei gospodăriei și localității. 

Schimbările provocate de îndiguirea luncii Dunării, urmate de schimbările 
din plan politico-economic au avut un impact major asupra evoluției populației, în 
condițiile unei puternice dezindustrializări și într-un spațiu identificat drept arie 
defavorizată. În cadrul anchetei, au fost adresate întrebări referitoare la rolul luncii 
Dunării în bunăstarea localității. Peste 75% dintre respondenți apreciază rolul acesteia 
ca fiind unul semnificativ sau foarte important, lunca Dunării fiind intens utilizată 
și oferind numeroase beneficii locuitorilor, prin agricultură și pășunat (principalele 
tipuri de utilizare). Respondenții au identificat ca sectoare cu rol major în economia 
localității: agricultura (22%), educația (16%), industria și sănătatea (15%), construcțiile 
(11%), administrația publică (10%), oferind cele mai mici valori sectoarelor: silvicultură 
și pescuit (5%). În vederea identificării aspectelor privitoare la percepția populației 
asupra schimbărilor socioeconomice, persoanele chestionate au fost rugate să identifice 
principalele transformări de după 1990. Rezultatele evidențiază o preocupare a 
localnicilor legată de șomaj/lipsa locurilor de muncă, pe fondul unui proces accentuat 
de dezindustrializare și o lipsa majoră de investiții, concretizată prin lipsa interesului 
autorităților locale față de investitori (Grafic 5).  

În privința modului de evaluare a perioadei de tranziție în țara noastră, datele 
obținute evidențiază că peste 50% din totalul populației chestionate consideră această 
perioadă ca fiind una nici bună, nici rea, în timp ce aproximativ 30% consideră 
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tranziția la economia de piață una nefavorabilă. Întrebați cum apreciază situația 
financiară a familiei și a localității, în prezent, comparativ cu situația financiară din 
anul 1990 (începutul perioadei de tranziție), locuitorii din sectorul Turnu Măgurele – 
Giurgiu susțin în proporție de 80% că aceasta s-a modificat în ultimii 27 de ani, 
64% dintre aceștia evaluând-o ca fiind mult mai slabă în prezent (Grafic 6a). 
Serviciile de sănătate și educație au cunoscut, conform răspunsurilor obținute, o 
deteriorare în perioada postcomunistă, în timp ce doar 10% dintre respondenți 
susțin o îmbunătățire a acestora.  

 
Grafic 5 

 
Principalele probleme socioeconomice din regine percepute de comunitățile locale 

 

 
 
În cadrul anchetei de teren au fost adresate întrebări referitoare la importanța 

aderării României la UE și schimbările resimțite la nivel de localitate; rolul accesării 
fondurilor structurale în dezvoltarea localității și tipurile de proiecte de accesare a 
fondurilor structurale din diferite domenii, considerate importante pentru fiecare 
localitate. Peste 80% dintre respondenți afirmă că aderarea României la UE nu a 
influențat în niciun fel condițiile socioeconomice din localitate și apreciază rolul 
accesării fondurilor structurale ca fiind unul nesemnificativ. Cu toate acestea, locuitorii 
din sectorul Turnu Măgurele – Giurgiu depind în mare măsură de agricultură, 
identificând ca fiind foarte importante și utile proiectele structurale de accesare a 
fondurilor europene pentru agricultură (23% dintre respondenți). Celelalte domenii 
identificate ca fiind prioritare pe lista proiectelor de accesare a fondurilor europene 
sunt cele legate de sănătate (21%), infrastructură socială (19%) și educație (15%), 
cele mai mici procente fiind înregistrate de cultură și turism (6%). Localnicii susțin 
că, în acest sector, agricultura reprezintă principala sursă de creștere a nivelului 
de trai, iar investițiile în sectorul agricol sunt foarte importante în special pentru 
comunitățile rurale. De asemenea, al doilea sector identificat a fi prioritar este cel 
de sănătate, într-un areal cu probleme majore legate de accesul la serviciile sanitare.  
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Grafic 6 
 

(a) Măsura modificării situației economice a localității în ultimii 27 de ani; 
(b) Amploarea crizei economico-financiare percepută de comunitățile locale 

 

 
  (a)  (b) 

 
Majoritatea respondenților susțin că au resimțit într-un mod semnificativ efectele 

crizei economice (Grafic 6b), identificând ca principale efecte ale acesteia o serie 
de aspecte care, susțin ei, i-au afectat în mod direct: sărăcia, lipsa sau scăderea 
veniturilor, întârzierea unor plăți, scăderea nivelului de trai.  

Agricultura este considerată de majoritatea populației chestionate ca fiind o 
sursă importantă de creștere a veniturilor gospodărești, însă, chiar și așa, oamenii 
identifică și alte alternative pe care le consideră oportunități pentru crearea de noi 
locuri de muncă. Puțin sub 50% dintre respondenți consideră că industriile mici (parcuri 
industriale cu diverse activități, cum ar fi: producție alimentară, textilă etc.) reprezintă 
principala cale de redresare socioeconomică a populației din sectorul Turnu Măgurele – 
Giurgiu (Grafic 7).  

 
Grafic 7 

 
Principalele alternative de dezvoltare (creare de noi locuri de muncă) identificate de populația 

din sectorul Turnu Măgurele – Giurgiu 
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Investițiile din ultimii ani la nivelul infrastructurii de transport, prin creșterea 
lungimii drumurilor publice și modernizarea unor porțiuni ale acestora se reflectă 
în răspunsurile celor chestionați, însă cu diferențe majore între localități. Locuitorii 
din comunele ce nu sunt conectate la rețeaua de drumuri naționale: Gogoșari și 
Putineiu (jud. Giurgiu), Cervenia și Conțești (jud. Teleorman) reprezintă marea 
majoritate a celor care apreciază accesul la serviciile de transport ca fiind unul 
deficitar sau satisfăcător. În schimb, locuitorii din orașe apreciază serviciile de 
transport ca fiind unele bune, mai ales în comparație cu principalele problemele cu 
care se confruntă populația din acest areal.  

Diferențieri majore apar în modul de apreciere a infrastructurii tehnico-
edilitare și a accesului la serviciile de sănătate, educație și centre comerciale. 
Răspunsurile pentru cele patru categorii de servicii evidențiază o diferență majoră 
între rural și urban, ruralul fiind puternic afectat de lipsa acestor tipuri de servicii în 
localitate sau calitatea foarte slabă a acestora, cea mai evidentă inegalitate fiind 
înregistrată la nivelul accesului la infrastructura tehnico-edilitară, în special 
alimentarea cu apă potabilă (Figurile 1a și 1b), canalizarea și alimentarea cu gaze 
naturale, ultima dintre ele inexistentă în rural, iar celelalte două slab reprezentate în 
câteva localități.  

 
Figura 1 

 
Surse de apă în sate care nu dispun de rețea de alimentare cu apă potabilă 

(a) Seaca, jud. Teleorman; (b) Găujani, jud. Giurgiu. 
 

   
  (a)   (b) 

 
Serviciile de sănătate, deși identificate de o pondere mai mare a populației 

din mediul rural ca fiind deficitare, nu sunt apreciate nici de cei din urban, care 
menționează lipsa unor anumite tipuri de servicii medicale (oftalmologie – serviciu 
disponibil doar în 2 zile/săptămână în municipiul Turnu Măgurele), lipsa unor 
cadre medicale specializate, lipsa înzestrării spitalelelor cu dotări tehnice, starea 
necorespunzătoare a clădirilor. Atât înainte de 1990, în perioada de tranziție, dar și 
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în prezent, în cazul sistemului de sănătate investițiile s-au concentrat mai ales în 
centrele urbane, neglijând punctele sanitare din mediul rural. În mediul rural, există 
localități cu un acces limitat la serviciile de sănătate, multe dintre sate neavând nici 
măcar medic de familie. În acest context, cei intervievați susțin că nu au fost luate 
măsuri de modernizare/dezvoltare/reabilitare a punctelor sanitare existente. În multe 
localități rurale nu este asigurată nici asistența primară, în timp ce, în localitățile în 
care există dispensare sau cabinete medicale, dotarea acestora este minimă, fiind 
imposibilă diagnosticarea diferitelor boli, chiar elementare. Respondenții apreciază 
că singurele spitale din sector (Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu) oferă servicii 
medicale de slabă calitate, fără dotări cu echipamente performante și fără acces la 
diferite servicii de sănătate.  

Analiza anchetei sociale privind percepția populației asupra schimbărilor 
socioeconomice din ultimii 27 de ani evidențiază un spațiu expus riscurilor sociale, 
cu o serie de disparități socioeconomice. În perioada de tranziție, România s-a 
confruntat cu o serie de transformări socioeconomice, ce au devenit, mai târziu, o 
sursă majoră a inegalităților, în special între cele două medii de rezidență: urban și 
rural, disparități vizibile și în urma analizei chestionarelor, majoritatea locuitorilor 
din ruralul sectorului Turnu Măgurele – Giurgiu evaluând tranziția la economia de 
piață ca fiind una nefavorabilă.  

DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

În ultimii 27 de ani, localitățile din valea Dunării Românești au fost marcate 
de o serie de schimbări sociale, economice și politice. Perioadele de tranziție și 
posttranziție, dar și perioada crizei economico-financiare au reprezentat etape cu 
impact major asupra populației din acest areal. Concedierile masive din a doua 
jumătate a anilor ’90 și pierderea locurilor de muncă de către un număr important 
de persoane, alături de generalizarea ratei șomajului au reprezentat începutul unei 
perioade caracterizate prin sărăcie și scădere a nivelului de trai. Slaba dezvoltare a 
infrastructurii, calitatea precară a locuințelor, accesul populației la serviciile de 
sănătate, alături de nivelul de instruire și inegalitățile existente în nivelul veniturilor 
au evidențiat o serie de disparități existente între diferite regiuni, între rural și 
urban, dar și nivelul scăzut de trai al populației din acest areal. 

Ancheta de teren evidențiază o populație afectată de tranziția la economia de 
piață, ce evaluează schimbările socioeconomice din ultimii 27 de ani ca fiind unele 
nefavorabile și reprezentând o sursă majoră a inegalităților. Majoritatea respondenților 
susțin că au resimțit în mod semnificativ efectele crizei economice, prin sărăcie, 
lipsa ori scăderea veniturilor, întârzierea unor plăți, scăderea nivelului de trai. 
Aspectele sociale şi economice identificate în sectorul văii Dunării Românești 
cuprins între Turnu Măgurele – Giurgiu conturează profilul unui spaţiu expus 
riscului de sărăcie, cu un grad tot mai mic de ocupare a forţei de muncă, activitate 
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industrială redusă, într-un spaţiu fără prea mari posibilităţi de dezvoltare, însă cu un 
potenţial agricol foarte ridicat. Scăderea nivelului de trai şi creşterea numărului 
şomerilor a determinat o distribuţie teritorială asimetrică a veniturilor şi o accentuare 
a inegalităţilor de natură economică. Principalul decalaj este accentuat de o serie de 
aspecte demografice: efectivul scăzut al populaţiei tinere şi adulte, mişcare migratorie 
ridicată în rândul populaţiei în vârstă de muncă şi o îmbătrânire accentuată a 
populației. De asemenea, o serie de diferențieri majore între urban și rural apar în 
modul de apreciere a infrastructurii tehnico-edilitare și a accesului la serviciile de 
sănătate și educație.  

Aceste aspecte au condus la creşterea gradului de vulnerabilitate socio-
economică a populației din această regiune şi la regresul economic puternic. Într-o 
perioadă în care se acordă un mare interes proceselor de dezvoltare regională, sectorul 
Turnu Măgurele – Giurgiu rămâne unul cu grave disparităţi socioeconomice şi o 
slabă capacitate de adaptare la condiţiile economice actuale.  

Economia regiunii trebuie să se adapteze în toate sectoarele de activitate, în 
vederea promovării flexibilității și incluziunii sociale pe piața muncii, ca o strategie 
de adaptare continuă. Lipsa alternativelor și a eficienței economice a regiunii 
afectează populația ocupată în sectoare care nu oferă oportunitățile financiare și 
resursele necesare adoptării unui model de răspuns și de adaptare. În acest context, 
este necesară implementarea unor politici regionale de dezvoltare, care să asigure 
conexiunea și creșterea economică a regiunii.  

Pentru atenuarea inegalităților socioeconomice și asigurarea calității vieții 
sunt necesare o serie de măsuri, abordate și în literatura internațională: dezvoltarea 
unor întreprinderi mici și mijlocii; reducerea sărăciei și ratei șomajului prin asigurarea 
integrării pe piața muncii (creșterea ratei de ocupare a forței de muncă) și creșterea 
nivelului veniturilor lucrătorilor locali (Spermann, 2015); susținerea afacerilor 
locale și atragerea de noi investitori (Maksomov și alții, 2017); inființarea de noi unități 
industriale sau reluarea activității în vechile centre industriale (Rodrik, 2016); 
facilitarea accesului la educație (Mallows și Litster, 2016); susținerea agriculturii și 
creșterea exporturilor produselor agricole; implementarea unor politici de protecție 
socială; facilitarea accesului populației la serviciile de bază și monitorizarea 
calității apei, mai ales în localitățile ce nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă; 
creșterea calității serviciilor medicale.  

În prezent, România este sprijinită printr-o serie de fonduri de finanțare: 
Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020, Planul Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) etc., ce vizează dezvoltarea 
socioeconomică a regiunii: îmbunătățirea calității vieții; îmbunătățirea serviciilor 
din spațiul rural; modernizarea sistemelor rutiere; dezvoltarea economico-socială; 
creșterea competitivității; îmbunătățirea calității locuirii; facilitarea accesului la 
sistemele educaționale și sanitare. La acestea se adaugă Strategia Uniunii Europene 
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pentru Regiunea Dunării, un amplu proiect de cooperare regională, ce vizează, între 
altele, creșterea și consolidarea prosperității prin combaterea sărăciei și a excluderii 
sociale a comunităților marginalizate.  
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n Romania, the transformations during the transition and post-
transition period have generated various dynamics in term of 
socio-economic development. The present paper addresses 

socio-economic development issues in the Romanian Danube Valley (RDV), 
Turnu Măgurele – Giurgiu sector, focusing on demographic trends (rural – 
urban migration, decrease of the number of inhabitants, population aging), 
public services (health, education, transport) and economic dynamics (agricultural 
decline, deindustrialization, unemployment, poverty) over the last 27 years in 
the studied area. Based on data exploration techniques of related indicators 
and indices (e.g. unemployment rate, net migration rate, aging index, poverty 
rate, Gini coefficient), the study describes the main influencing factors of quality 
of life. In the analyzed sector of the Romanian Danube Valley socioeconomic 
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development is investigated through a perception study at household level 
based on 204 questionnaires. The outcomes reveal the socio-economic decline 
of the area (poverty, lower living standards, rural–urban inequalities, disparities 
in the access to health services, increasing unemployment, migration, etc.) and 
the vulnerability of the social groups. The study found that more cooperation 
and attention from the local authorities and stakeholders is needed to ensure 
quality of life. The response measures to socio-economic inequalities in the 
sector and RDV are discussed in a view of the existing development strategies, 
either at local, regional or national level.  

Keywords: Romanian Danube Valley; transition; socio-economic 
inequalities; quality of life; poverty. 
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ÎN VIZITĂ LA O GOSPODĂRIE SEZONIERĂ  
DIN DELTA DUNĂRII« 

ALEXANDRA DINCĂ 

upă secole de locuire în condiții de semiizolare, o parte din 
satele din Delta Dunării au devenit atracții turistice importante, 
odată cu căderea comunismului și aderarea României la 

Uniunea Europeană. În același timp, interesul pentru Rezervația Biosferei 
Delta Dunării a crescut, ceea ce a produs schimbări structurale în stilul de 
viață al localnicilor. Noile politici locale și europene, susținute de un cadru 
legislativ perceput ca fiind extrem de restrictiv, au început să încurajeze 
turismul în defavoarea pescuitului, ca sursă principală de venit pentru 
localnici. Primele măsuri luate în acest sens au început deja să modifice atât 
infrastructura, cât și peisajul cultural deltaic. 

Acest articol explorează o parte dintre aceste schimbari, așa cum sunt 
ele prezente în termeni de locuire și organizare a spațiului locativ, observând 
modificarile cuantificabile în arhitectura vernaculară, cu un studiu de caz 
asupra adăpostului pescăresc „modern” în Delta Dunării. 

Cuvinte-cheie: vernacular; arhitectură; pescuit; biosfera; locuire; 
turism sustenabil; Delta Dunării. 

INTRODUCERE 

Conform WWF (World Wildlife Fund)1, de la sfârșitul secolului trecut și 
până în prezent, activitățile antropice au distrus peste 80% din zonele umede ale 
Dunării. De-a lungul fluviului şi al afluenţilor săi s-au construit hidrocentrale, 
diguri, sisteme de drenare, distrugând astfel legătura dintre habitatele din amonte și 
cele din aval și afectând funcţiile ecologice ale acestora. Apariția sistemelor de 
navigaţie complexe (digul de la Porţile de Fier și canalele), precum și adâncirea 
albiei fluviului au avut un impact nociv asupra biodiversităţii. 

Discursul ecologiștilor vizavi de problemele deltei este întotdeauna axat pe 
conservarea ecosistemului cu orice preț. Ei susțin că nivelul de conştientizare a 
pagubelor produse de intervenţia umană creşte, însă continuă să apară noi ameninţări. 
Proiectele de navigaţie − planificata regularizare a fluviului între Bulgaria şi 
România −, supraexploatarea resurselor piscicole, braconajul, dezvoltarea infrastructurii 
neprietenoase cu mediul sau lipsa unei viziuni unitare în abordarea provocărilor din 
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Delta Dunării ameninţă să afecteze şi mai mult ecosistemele naturale unice situate 
pe cursul inferior al Dunării. La acestea se adaugă tensiunile și lipsa unei colaborări 
transparente între Romania și Ucraina, care are în administrare 20% din Delta 
Dunării și care, nefiind parte din Uniunea Europeană, nu se supune acelorași legi și 
restricții în conservarea și managementul resurselor. Schimbările climatice sunt o 
altă provocare ce amenință mii de specii de plante și animale și zeci de tipuri de 
ecosisteme aducând după sine: inundaţii mai frecvente, perioade mai lungi de 
secetă, rezerve scăzute de peşte şi biodiversitate redusă. 

Pentru a veni în întâmpinarea unora dintre problemele de mai sus, primul guvern 
postcomunist din România a emis o lege în urma căreia s-a înființat Administrația 
Rezervației Biosferei Delta Dunării. Inițial, legea prevedea atribuții, însă nu și soluţii 
concrete pentru administrarea zonei umede. Înainte de a deveni rezervație, zona a 
trecut printr-un proces de exploatare intensivă. Planul lui Ceaușescu de dezvoltare 
a deltei implica industrializarea malului Dunării și practicarea agriculturii intensive 
în interiorul deltei, unde prin dragare și îndiguire în anii ’70, s-au creat aproximativ 
80 000 de hectare de teren agricol din zone umede. După 1990, 10 000 de hectare au 
fost recuperate prin proiecte de reconstrucție ecologică finanțate de stat și de Uniunea 
Europeană. O parte din acest „pământ nou” nu a fost niciodată cultivat datorită 
inundațiilor repetate. 

Primul lucru pe care atât specialiștii, cât și localnicii îl observă este faptul că 
inundațiile au fost înlocuite de secetă, mai ales în apropierea grindurilor marine. 
Este dificil de tras o linie care să delimiteze cu precizie cât din aceste schimbări se 
datorează schimbărilor climatice și cât se datorează intervențiilor antropice extrem 
de invazive din anii ’70−’80. Cert este că aceste schimbări de mediu au produs 
modificări și în habitatul speciei celei mai ignorate de către autorități din întreg 
ecosistemul biosferei, omul. Locuirea în deltă s-a transformat, provocând inclusiv 
la nivel de teorie concepte precum „modern”, „autentic” și „vernacular”. 

Locuințele adaptate zonelor inundabile există doar în imagini de arhivă, în 
locul acestora avem casele din lemn sau cărămidă, reprezentative mai degrabă 
pentru zonele aride. Singurele locuințe care seamănă cu cele din etnografiile secolului 
trecut (locuințe amfibiene, pe piloni cu pereți din lemn împletiți și umpluți cu lut și 
paie) sunt colibele pescărești, construite mai aproape de apă și, prin urmare, mai 
vulnerabile în fața schimbărilor vremii. 

În al doilea rând, arhitectura vernaculară a deltei în ansamblu cunoaște o serie 
de modificări dictate de regulamentul de urbanism al Administrației RBDD (HG 
nr. 1516/2008). Status quo-ul s-a modificat, iar tensiunile au crescut în 2008, după ce 
Ministerul Mediului și Rezervația Biosferei Delta Dunării (DDBR) au reglementat 
modul în care locuințele pot sau nu pot fi construite în cadrul Rezervației. Regulile de 
ocupare ale terenurilor, amplasarea construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora, 
precum şi normele generale de arhitectură din RBDD au fost stabilite prin Regulamentul 
de Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării (H.G. nr. 1516/2008).  

Inițiativa i-a aparținut unui activist de mediu, Liviu Mihaiu, la vremea aceea 
președintele ONG-ului Salvați Dunărea și Delta, care a fost numit guvernator al 
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Rezervației. Discursul său a afirmat că ecosistemului i-ar fi mai bine fără oameni 
(în special fără localnici).  

Acest regulament reprezintă suma normelor tehnice şi juridice care stă la 
baza regulamentelor locale de urbanism pentru localităţile rurale din perimetrul 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. „Regulamentul prevede controlarea modului 
de utilizare a terenurilor şi a resurselor naturale în scopuri strict economice şi 
eliminarea intervenţiilor excesive şi stridente din punct de vedere al suprafeţelor şi 
volumelor, al materialelor utilizate şi al aspectului vizual al mediului construit, 
pentru a diminua efectele asupra mediului natural şi antropic tradiţional specific 
RBDD” (Vaidianu, 2010: 10). 

Asta este, cel putin, teoria. Pentru localnici regulamentul este suma tuturor 
restricțiilor care se aplică subiectiv și discreționar, mai ales lor și nu hotelurilor, 
pensiunilor sau concesionarilor. Regulamentul permite folosirea unui număr limitat 
de materiale atât în construcții cât și în renovări, limitând opțiunile localnicilor în 
dezavantajul acestora, generând astfel conflicte între reprezentanții comunităților 
locale și oficialii ARBDD. 

În al treilea rând, activitățile turistice desfășurate doar în anumite localități 
din deltă au creat un “gap” economic între satele care pot și cele care nu pot primi 
turiști cu ușurință, în principal din motive de acces (atât în ceea ce privește 
infrastructura, cât și rețeaua de apă curentă). 

În aceste condiții funcțiile spațiilor se adaptează noilor nevoi noi, mai ales când 
vine vorba despre găzduirea turiștilor. Această orientare a localnicilor către „celălalt” se 
reflectă cel mai bine în locuințele lor. Deși pentru ei înșiși baia în casă nu ar reprezenta o 
prioritate, ci mai degrabă bucătăria în care se petrece mai mult timp, nevoile de confort 
ale turistului care vrea „baie în cameră cu gresie și faianță” primează. 

Schimbarea activităților economice se reflectă nu doar în casă, ci și în curte. 
Etnologii vorbesc despre segmentarea spaţiului gospodăriei în două curţi: „curtea 
casei” şi „curtea animalelor”, grădina, fapt ce ţine de necesităţile şi de ocupaţia de 
bază a locuitorilor.  

x Curtea casei grupează de obicei casa, bucătăria de vară, uneori baia cu aburi/ 
baia lipovenească (preluată și de români) și gradina cu flori.  

x Curtea animalelor reprezintă spaţii și anexe precum adăpostul pentru 
animale, cumicul pentru păsări, gradina de legume și toaleta. 

Aceiași etnologi condamnă alterarea gospodăriei tradiționale: „Fondul de locuinţe 
şi construcţii (şi în special cele din centru – vatra veche) a suferit modificări cu 
încercări de adecvare la necesităţile zilei, dar care nu întotdeauna au dat rezultate 
fericite. De multe ori s-a înlocuit tâmplăria şi/sau s-a vopsit în culori tari (verde, 
albastru, maro închis), ba chiar şi varul alb cu care erau acoperiţi pereţii şi care 
dădea o impresie de curăţenie, a fost substituit unei văruieli în culori (albastru deschis, 
albastru). S-a înlocuit stuful şi papura. S-a înlăturat prispa” (Pârâu, 2007: 42). 

Ceea ce am observat pe teren, a fost dispariția acestei delimitări clare între 
„curtea casei” şi „ograda”, oamenii și-au adus mai aproape de casă anexele sau și-au 
construit camere în plus. Construcțiile noi, de dupa ’90 nu respectă un anumit plan 
de urbanism și se ridică sau se lățesc, după dorința proprietarului.  
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În cazul spațiilor cu destinație turistică, există localnici care au încercat să 
reproducă stilul „tradițional” prin construirea de pensiuni/case de oaspeți care 
preiau din organizarea tradițională a gospodăriei doar „curtea casei”, cum era și de 
asteptat. Toaleta se mută, deci, în casă, de preferat câte una pentru fiecare cameră și 
dispare baia lipovenească, înlocuită de cabine de duș sau dușuri de tip italian. Gresia 
și faianța sunt materiale pe care le-am întâlnit doar în casele oamenilor care primesc 
turiști în gazdă sau dețin pensiuni. Asta doar în cazul băilor, pentru că faianța este 
des întâlnită la izolarea și decorarea sobelor, în locul plăcilor de teracota care sunt 
mai scumpe și mai greu de obținut și de transportat. 

Bucătăria de vară capătă un rol decorativ, în special cuptorul, pentru că masa de 
gatit este ocazional folosită pentru curațarea peștelui sau prepararea unor mâncăruri 
pentru consum propriu. 

Apar pe lângă casă:  
x mese lungi acoperite cu linoleum, pentru ca turiștii să poată mânca afară; 
x spațiul pentru grătar (de tip barbeque), întâlnit și în pensiunile din zonele 

montane; 
x în unele cazuri bucătăria de vară este completată sau înlocuită de foișoarele 

din lemn sau OSB (protejate sau nu cu plasă antițânțari). Foișoarele își propun să 
ofere turiștilor un loc unde să își petreacă serile;  

x magazia găzduiește pe lângă rafturile cu produse conservate sau neperisabile 
și o ladă frigorifică. Lada este un simbol al bunăstării și este destinată doar celor 
care își permit să o țină în priză tot anul. 

Drumul între aceste spații este pavat cu ciment sau dale de piatră, dar și cu 
bune intenții, pentru că scopul final al acestor demersuri este de a oferi turistului un 
confort sporit „ca acasă” incercand să livreze în acelaşi timp o experiență „autentică”, 
la final ambele părți declarându-se mulțumite când cererea se întâlnește cu oferta. 

Prezența unei curți pentru animale nu mai este justificată, în schimb putem 
vedea cum spațiul este revalorificat, nu în termeni funcționali, pentru că nu se mai 
cultivă legume și nici nu se cresc animale, însă el capătă un rol decorativ. Mă refer 
aici la: 

x grădinile cu flori care au fost păstrate pe lângă casă, în unele cazuri au fost 
extinse; 

x apariția spațiilor cu gazon, brăduți sau arbuști de tipul celor din parcuri; 
x locuri de joacă pentru copii cu leagăn, balansoar, mici căsuțe de gradină din 

plastic sau lemn; 
x leagănul de exerior de tip balansoar pentru patru personae;  
x bărcile din lemn care acum sunt folosite ca element de decor, fiind umplute 

cu ghivece de flori (de cele mai multe ori mușcate); 
x prezența plaselor de pescuit ca element decorativ pe garduri și foisoare. 
În cazul locuințelor proprii, câteva observații, niciuna ca regulă generală: 
x dispariția tradiționalei camere pentru afumare și înlocuirea acesteia cu 

alternative care ocupă mai puțin spațiu. Practica afumării peștelui e din ce în ce mai 
rară atât din spusele localnicilor, cât și din observațiile de pe teren. La Jurilovca am 
vazut însă o afumătoare facută în curte dintr-un butoi de tablă (200 de litri) care 
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avea la bază niște piatră specială pentru grătare și șeminee, loc pentru foc și un 
gratar în partea de sus; 

x umbrelele de plajă, colorate, folosite la bucătăria de vară. În cazul caselor 
cu venituri mai mari umbrelele folosite sunt cele de tip terasă, cu baza din metal și 
piatră pentru stabilitate, deseori reclama la o anumita marcă de bere sau suc; 

x bucătăria de vară primește o anexă din OSB sau lemn cu trei pereți 
destinată servirii mesei afară sau somnului de amiază în unele cazuri. Uneori este 
completată cu paturi sau preșuri pentru băncile de lemn; 

x bolta din viță de vie; 
x prelate electorale sau publicitare folosite ca izolație pentru acoperișuri de 

anexe sau bucătărie de vară, magazie, curnic, porumbar. În termeni social media, 
aceasta practică poate fi definită ca reciclare creativă sau upcycling. 

VERNACULAR 

Dacă suntem de acord că vernacularul este un proces de construire și bricolare 
în regim propriu în spațiul de referință natural și cultural al fiecăruia, atunci putem 
spune și că migrația și accesul la internet afectează acest proces, lărgindu-i spațiul 
de referință. Mulți dintre cei care au emigrat și s-au întors în Deltă au adus cu ei 
elemente de arhitectură descoperite în străinătate. Prin urmare, aceste elemente 
locale și exterioare, definesc spațiul, diferențele între ele se estompează de-a lungul 
timpului și devin noi mijloace de exprimare pentru o anumită comunitate, unde vor 
fi reproduse conștient sau subliminal. Acest tip de amestec între elemente pre-
existente și unele recent „importate” care generează o formă de expresie culturală 
specifică se numește alterare culturală sau hibridizare (Șerbescu, 2012: 5). 

De fapt, vorbim despre un proces de adaptare a spațiului locativ la noile 
activități zilnice (trecerea de la pescuit la turism sau la agricultura de subzistență). 
Acestui proces i se adaugă și dorința oamenilor de a-și spori confortul locuinței, fie 
prin renovare sau construire de anexe. În satele în care resursele materiale au făcut 
acest lucru posibil (deseori cele cu acces pe uscat spre Tulcea), un observator din 
exterior ar putea să sancționeze lipsa de interes a localnicilor pentru conservarea 
elementelor de decor sau a structurilor care respectă arhitectura tradițională a zonei. 
Aceste intervenții asupra caselor sunt uneori etichetate ca fiind „neinspirate” sau 
„nenaturale” de către turiști. Vorbim despre acoperișuri de tablă, antene de televiziune, 
foișoare din lemn, prispa din gresie, geamuri de termopan, mese și scaune de vară 
acoperite cu linoleum, folosirea de bannere publicitare pentru a izola și delimita 
spațiile pentru animale de restul gospodariei etc. 

În teorie, arhitectura vernaculară folosește resurse și tehnici locale, naturale și 
durabile, transmise din generație în generație și nu materiale prefabricate sau mijloace 
mecanice, noi și, mai ales, de import. Daca urmăm tendință dictată de definiție, 
rămânem însă în accepțiunea „tradițională” și „pre-modernă” (Șerbescu, 2012: 9)  
a noțiunii de vernacular. 

Insăși notiunea de „tradițional” este utilizată deseori pentru a descrie un trecut 
romanticizat. Rezultatul acestui tip de gândire este că orice ține de vechi (construcția, 
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materialele și tehnicile folosite, stilul de viață) devin tradiționale. De aceea, termenul 
de vernacular este uneori folosit pentru a descrie un element extras dintr-un trecut 
prețuit și mult valorizat, inexistent în zilele noastre. Din aceasta perspectivă, 
modernitatea și „noul”, ajung să fie privite cu suspiciune sau respinse, o tentativă 
de a corupe savoir-faire-ul tradițional și frumusețea tradiției. 

În zonele mai dezvoltate economic mărimea caselor a crescut, în primul rând 
din nevoia de reprezentare şi expunere socială a celor care au plecat la muncă în 
străinătate și au investit apoi în casă. A crescut astfel şi nevoia de a adapta casa 
noilor ocupaţii şi a creșterii gradului de confort. „Dar acolo unde mijloacele 
materiale au făcut posibile aceste lucruri (reabilitări, extinderi, ori chiar construcţii 
noi), o privire „din afară” va observa şi reclama imediat o lipsă a conştiinţei valorii 
patrimoniului cultural local în producerea detaliilor, a structurilor şi a corpurilor 
noi de clădire, şi mai ales în adaptarea și integrarea acestora la peisajul construit 
existent. Din acest motiv, construcţiile recente sau modificarea celor existente au 
fost şi sunt privite aproape întotdeauna că fiind cel puţîn neinspirate, dacă nu 
nocive” (Șerbescu, 2012: 12). 

Nu mă refer aici doar la Delta Dunării. Arhitectura postcomunistă în România 
rurală este deseori criticată, deși insuficient studiată. Acest discurs critic, prezent 
uneori și în mass media, susține că tradițiile sunt în declin, că ne-am pierdut localnicul 
sensibil, țăranul capabil să personalizeze peisajul arhitectural, să îl „sfințească”, 
dându-i astfel o notă autentică. Lăsând la o parte prejudecățile, este important de 
menționat faptul că aceste schimbări nu sunt neapărat un indicator al unei alienări 
față de tradiție (sau față de un trecut idealizat), ci mai degrabă o consecință a unor 
procese economice, sociale și culturale, procese care nu afectează doar satele din 
Deltă sau din România, ci și alte societati postcomuniste din Europa. Aici, ca și în 
alte părți ale lumii, procesul de modernizare implică uneori compromiterea 
patrimoniului arhitectural sau pierderea anumitor tehnici de lucru. De exemplu, 
conform Asociației Mila 23, în cadrul RBDD mai sunt doar două echipe de meșteri 
care știu să construiască acoperișuri tradiționale din stuf, care ar trebui să 
deservească o zonă cu 25 de așezări umane. 

Dacă discursul este centrat pe conceptul de autenticitate, acesta va duce la 
respingerea intermediarului, în toate formele pe care le poate lua acesta, pentru că 
intermediarul este liminal, nedefinit și nu poate fi etichetat ca fiind autentic. 
Periferia și suburbanul, satul „din zilele noastre” corupt de influențe moderne, toate 
acestea par nenaturale, pentru că sunt niște spații ale transformării. 

„Este nerevendicat, ceea ce înseamnă că nu are o identitate bine definită, 
astfel că devine nedorit. Poate fi, cel mult, o tranziție temporară între două teritorii 
deja cunoscute și însușite. Starea și statutul intermediarului nu sunt acceptate, sunt 
văzute ca pierderi de neînlocuit. Și totuși, aceste teritorii de ambiguitate există și au 
existat dintotdeauna. Dimensiunea lor este influențată de viteza de dezvoltare a unei 
așezări umane și, desigur, crește exponențial în perioade de ruptură (de orice fel)” 
(Mihăilescu, 2017: interviu). 

Influența noilor materiale de construcție care au intrat pe piață și existența 
unui număr redus de distribuitori locali (cu un număr mic de opțiuni la raft) au avut 
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o contribuție esențială la reproiectarea peisajului arhitectural rural, influențând-o de 
la detalii la felul în care localnicii construiesc, care, desigur, nu mai este considerat 
tradițional. Acesta ar putea fi motivul inconsecvenței extrem de incriminate a 
noului peisaj. Dar, de fapt, este doar soluția pragmatică pentru problemele cu care 
se confruntă oamenii care locuiesc acolo. 

Un bun exemplu este înlocuirea lemnului cu PVC (termopan) în fabricarea 
ferestrelor, indiferent dacă locuința este din cărămidă sau chirpici. Un alt exemplu 
este utilizarea în continuă creștere a plăcilor OSB (Oriented Strand Board), care 
devine un nou material „tradițional” (Șerbescu, 2012: 9). Este bine distribuit în 
câteva magazine locale. Este plat, ieftin, impermeabil și ușor de utilizat. Se poate 
argumenta că este și ecologic, deoarece folosește și reciclează fibrele de lemn. Se 
găsește în componenţa tuturor tipurilor de clădiri (de la case noi la cele vechi 
renovate), mai rar în construcțiile destinate turiștilor. 

Principalul criteriu în alegerea materialelor de construcție este rentabilitatea, 
urmată de o creștere a nivelului de confort al casei, pentru că localnicii încearcă, 
să-și îmbunătățească condițiile de trai. Ei sunt mai degrabă interesați de calitatea 
vieții lor și nu de ceea ce alții cred că ar trebui să facă pentru a păstra peisajul 
cultural al zonei. Oamenii din aceste zone semiizolate au început în cele din urmă 
procesul de modernizare pe care îl așteptau de secole, astfel încât nu sunt foarte 
interesați să păstreze tradițiile, cu excepția cazului în care ne referim la activitățile 
orientate spre turism, în cazul în care autenticitatea devine o propunere de vânzare, 
o ofertă pentru care există cerere. Acesta este motivul pentru care camerele de 
oaspeți și pensiunile au acoperiș de stuf, iar casele obișnuite le au din OSB și tablă. 

ADĂPOSTUL PESCĂRESC 

Coliba pescarilor a reprezentat de-a lungul celor trei ani de doctorat o 
curiozitate constantă, poate și datorită accesului limitat de care am avut parte. 
Motivul principal este că nu toți pescarii din colibe funcționează cu forme legale, 
ceea ce îi face să fie reticenți în a vorbi cu necunoscuți și cu atât mai mult de a se 
lăsa fotografiați. 

Poate chiar mai mult de trei ani, pentru că în drum spre Sulina sau Sfantu 
Gheorghe, în copilărie mai zăream câte una ratacită printre sălcii, ușor de 
recunoscut după acoperișul de stuf. Coliba pescarească „modernă” cum au numit-o 
unii dintre pescarii pe care i-am cunoscut, este o locuință sezonieră situată în afara 
comunității, de obicei pe canale de apă mai mici și mai puțin adânci. Existența 
adăposturilor inclusiv pe malul principal al Dunării este justificată de faptul că în 
timpul prohibiției, pescuitul este totuși permis pe Dunăre (brațele principale). 

Ceea ce am găsit reprezintă, de fapt, o versiune îmbunătățită a colibei de 
pescari documentată de la Antipa și până în prezent. 

În 1916, Grigore Antipa oferea informații etnografice prețioase cu privire la 
calitatea locuirii și a vieții pescarilor care iși petrec mare parte a timpului pe baltă, 
în colibe: 
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„În adevăr, dacă nu e vreo furtună care să-i împiedice de la pescuit, ei au 
întotdeauna la dispoziţie cantităţi suficiente de peşte pentru borşul lor zilnic; 
mai greu este cu procurarea legumelor pentru acest borş şi mai cu seamă cu 
pâinea proaspătă. Dacă coliba lor este în aproprierea vreunei Cherhanale 
sau a unui zăvod mai mare, atunci ei pot să-şi aducă măcar pâinea de care 
au nevoie, care acolo se face într’un fel de cuptoare speciale foarte 
originale. Dacă însă sunt mai izolaţi, în loc de pâine proaspătă trebue să se 
mulţumească cu un sac de malaiu din care-şi fac zilnic mămăliga necesară. 
Mămăliga o taie cu o aţă sau cu o sârmă prinsă ca o coardă de capetele unui 
arc de nuea sau legată de câte un băţ la fiecare capăt al ei. 
Ca legume, fiecare colibă caută să se aprovizioneze pe mai mult timp cu 
fasole, ceapă şi usturoiu – care la nevoie poate fi chiar şi singurul aliment – 
apoi când e posibil cu «Dumade» (patlăgele roşii) şi toate verdeţurile necesare 
facerii borşului, între cari cea mai importantă e leuşteanul. Apoi de asemenea 
pretutindeni se găseşte sare de lămâe pentru acrit borşul – când nu au ca la 
zăvoadele sau colibele mari o putină cu borş de tărâţe. Borşul, care e 
mâncarea zilnică a pescarului, îl face cu tot felul de peşte; unele specii, ca 
bibanul, se pun numai pentru a-i da gust mai bun zeamei, iar altele, ca crapul, 
somnul, etc., pentru carne. Pe la zăvoade pun în borş capete şi urechi (branchii) 
de Morun şi Nisetru, precum şi măruntaele cari le scot din aceşti peşti. 
Peştele din borş îl mănâncă într-o strachină de lemn specială de formă pătrată, 
numită de Lipoveni «Ştablea». Ea are în fiecare colţ câte o mică despărţitură 
în care se pun condimentele cu cari se mănâncă peştele, şi anume: Muşdeiu 
de usturoiu, făcut cu borş sau oţet, şi saramură, adică borş cu sare multă. Ei 
au nevoie de aceste condimente tari ca să poată digera peştele gras. 
Borşul îl mănâncă cu lingura din ceaun, sau dintr-o oală. Dacă nu au 
linguri, ieau fiecare câte o scoică şi-i fac o coadă dintr’un beţişor de salcie. 
Dacă şi aceasta le lipseşte, ieau în loc de scoică o coajă de ceapă căreia îi 
pun coada spre a le servi ca lingură, sau unii îşi fac linguri chiar din coajă 
de salcie. 
Strachina de lemn are o coadă de care o poate ţinea în mână, însă pe această 
coadă este şi un mic canal, ca un uluc, prin care beau la urmă zeama care 
s’a scurs din peşte. De obiceiu pescarul mănâncă mai întâiu peştele şi apoi 
la urmă borşul” (Antipa, 1916). 
Așa cum spunea Max Weber, unitatea domestică este „o comunitate ce 

acoperă nevoile de muncă şi relaţii”. Prin urmare, era de așteptat ca această unitate 
să se transforme, ca o adaptare a noilor nevoi de muncă și relații. 

La început, coliba era destinată exclusiv perioadelor anului în care pescuitul 
este permis și era un mod de marcare a teritoriului, „locul bun” cunoscut doar de 
cei mai experimentați, revendicat ad hoc de către pescarii din satele apropiate și dat 
spre moștenire.Așa cum descrie și Antipa, resursele erau limitate, iar pescarii se 
foloseau cel mai des de resursele locale, naturale și gratuite pentru a-și construi 
micul ecosisem al subzistenței. Ceea ce se întamplă și astăzi, arhitectura vernaculară 
funcționează pe aceleași principii, cu toate că există niște schimbări evidente în 
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ceea ce privește materialele, care au rămas la fel de locale și de ieftine, însă nu la 
fel de naturale ca în trecut.  

Delta Dunării este un exemplu cu atât mai potrivit, având în vedere izolarea 
comunităților, care, pe de o parte conservă, pe de alta, limitând accesul la resurse 
diverse contribuie la apariția de elemente indezirabile pentru unii, ieftine și accesibile, 
pentru alții. Un fel de reciclare creativă a obiectelor aruncate. Este cazul afișelor 
electorale devenite acum prelate pentru coteț sau porumbar, al paleților din șantierul 
naval devenite mobilier de exterior pentru turiști, bucăți de gresie și faianță care 
înlocuiesc cărămizile de teracotă la sobe, plasele pescăreşti devenite obiecte de 
decor „rustic” etc. Cea de-a doua categorie este cea a obiectelor cumpărate la preț 
minim, de tip butoaie din plastic și metal (cu robinet atașat ulterior) devenite rezervoare 
de apă, linoleumul nelipsit pentru a proteja suprafețele de gătit și mâncat, hârtia de 
ambalat cadouri pentru a proteja pereții, ligheanul devenit chiuvetă de exterior etc.  

Regimul de construire a colibei pescărești este mai aspru decât cel al gospodăriilor 
din sate. Fiind supuși la controale mai frecvente și din partea mai multor autorități, 
pescarii s-au adaptat, s-au conformat, după caz. Unii au construit exclusiv din stuf, 
lemn și lut (ceea ce e rar) însă, cei mai mulți au adăugat un strat de stuf peste 
contrucțiile deja existente. 

Un barcagiu care își petrece toată vara plimbând turiști și ducându-i la masă 
„La Scaunele”, un „adăpost pescăresc” (cum îl numesc pescarii) pe canalul Șontea, 
nu departe de Tulcea, povestește: 

„Nu avem voie să construim aici cu ciment, numai din stuf. Nu-ți dă voie 
legea. Să nu distrugi, chipurile, mediul, că aici e biosferă, e rezervație. Cum să vă 
zic, înainte din moși strămoși se lăsa, acum dacă vrei să bagi pe aici pe cineva, 
oricine, nu mai ai voie. Pescarii de aici se consideră de-ai locului. Demult, când se 
putea, i-a lăsat să rămână. Acum nu mai ai voie. Nici să campezi nu ai voie”. 

M. ŞI D. – PROPRIETARA GOSPODĂRIEI ŞI NEPOTUL SĂU 

În iunie 2016, am însoțit un grup de jurnaliști străini într-o excursie în Deltă. 
Ei aveau sarcina de a crea un proiect radio despre Delta Dunării. Am cunoscut prin 
ei un spațiu pe care am reuşit să îl revizitez cateva luni mai tarziu pentru toate 
detaliile tehnice pe care nu le-am documentat din prima vizită. 

În ziua respectivă, grupul căuta o plimbare cu barca și un loc pentru a lua 
prânzul „cât de autentic cu putință”. Pe faleza Dunării există o mulțime de oferte 
pentru excursii în Deltă. Unele sunt înscrise pe panouri viu colorate, altele strigate 
de barcagii într-o engleză ruginită. Grupul întâmpină dificultăți în a găsi pe cineva 
care să le emită și o factură, sau, mai bine spus, pe cineva care să funcționeze legal și 
cu taxele la zi. Când reușesc, prețul este majorat, ca urmare a adăugării TVA-ului. 
Barca pe care o aleg are câteva locuri, negocierea se face rapid, bărbații fiind unii 
dintre cei mai versatili (și de asemenea prolifici) dintre ghizii turistici din zonă. 
Călătoria este destul de liniștită, motorul bărcii este atât de zgomotos încât acoperă 
toate conversațiile și oamenii se limitează la a fotografia pur și simplu împrejurimile. 
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Destinațiile mai aproape de Tulcea sunt preferate în defavoarea celor din 
inima deltei, dinspre mare sau granița cu Ucraina. Locurile care le oferă turiștilor o 
experiență „autentică” reprezintă de asemenea un avantaj, astfel că barca îi duce pe 
străini pe o insuliță pe un canal, pe brațul Sulina, pe o limbă de pământ răsărită pe 
canal ca urmare a depunerilor de aluviuni și înconjurată de plauri. Bucata de pământ, 
ca o mică insulă, are aproximativ 600 de metri pătrați, distribuiți neuniform. Există 
un mic ponton, unde bărcile pot debarca. În rest, plaurii blochează accesul bărcilor 
și reduc vizibilitatea. Căsuța și anexele nu sunt ușor de depistat de la distanță.  

Aici, pământul nou creat, se revendică pe principiul „Primul venit, primul 
servit”. Râul naște insulele mici, însă, datorită naturii lor amfibiene și efemere, nu 
aparțin nimănui. Natura lor volatilă le face ideale pentru locuri de pescuit, locuri 
unde pescarii pot construi colibe, devenite locuințe temporare. 

Aceste depuneri de aluviuni devenite insule sunt fertile, pot deveni terenuri 
pentru agricultură de subzistență, dar sunt prea efemere pentru recolte planificate, 
culturi anuale și mijloace de a trăi. Bucata de teren este inundată în primăvară, 
reducând-o la aproape jumătate din suprafața totală în acea perioadă, obligând 
oamenii să construiască pe piloni de lemn, lucru destul de rar în Delta Dunării. 
Deși fertil și bogat, pământul este deținut în mod neoficial, deci este nerecunoscut 
și neadministrat de autoritățile locale. În afară de poștașul care îi vizitează uneori, 
locuința construită aici nu este cunoscută de mulți și, prin urmare, nu există. 
Energia elecrică este dată de un mic generator care funcționează pe bază de 
motorină (la fel ca bărcile). Gătitul se face numai pe sobă în aer liber, cu lemne de 
foc disponibile în zonă. 

Barca acostează și turiștii/jurnaliști debarcă prin noroi. A plouat de curând, 
cizmele alunecă, cei doi câini legați în lanț se bucură să vadă lume nouă. M., o 
femeie zâmbitoare, cu părul alb și cizme de cauciuc întâmpină grupul. Limba de 
pământ este locuită de M. și de nepotul ei, D.. M. este unul dintre puținii pescari 
femeie din deltă, lucru cu care se mândrește încă de când borșul clocotește în 
ceaun. Pe lângă pescuit, cei doi primesc la masă turiști, pentru care pregătesc 
exclusiv preparate din pește. „Acuma dacă are balta pește, noi peștele îl luăm de 
aici. Mai avem și grădina din spate unde mai pun o roșie, un pătrunjel, ce mai 
trebuie pentru noi și pentru cine mai vine. Acuma când ne merge bine și e o 
perioadă mai aglomerată, mai iau una alta și de la Tulcea, că nu imi ajunge ce am și 
nu pot să pun aici cuiburi de cartofi”. 

S-ar putea spune că M. și D. se încadrează în planul autorităților de a 
convinge pescarii să treacă de la pescuit la ecoturism, că s-au adaptat și că acum 
câștigă suficient în sezon încât să nu depindă de relația cu cherhanaua. Nu am 
cunoscut în deltă foarte mulți pescari care să reușească să facă această trecere. 
Succesul micii colibe depinde însă foarte mult de parteneriatele cu barcagii de pe 
faleza din Tulcea, care primesc comision din suma pe care turiștii o lasă la masă, 
de cât de ușor se face accesul la coliba lor și de permisivitatea autorităților. Deși 
pentru transportul cu barca au primit factura pentru decont, masa a fost imposibil 
de decontat pentru grupul de vizitatori. M. are permis de pescuit industrial despre 
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care vorbește cu mândrie, însă apoi explică vag ceva despre un PFA, explicație 
care se dovedeste inutilă pentru turiști. 

„Norocul nostru este că am fost aici primii, iar acum ăsta e locul nostru. Și de 
trăit și de pescuit. După ce am construit casa și ce mai avem aici, ne-am gândit să 
facem așa un colț să mai primim prieteni la masă. Vă dați seama că nu e o afacere 
propriu zisă, am pus o masă lungă și o băncuță și cam atât”. 

Barcagiul care i-a adus până acolo o contrazice pe drumul de la întoarcere, 
subliniind însă calitatea mâncării și exclusivitatea locației. 

Cu toate că M. are o soră care locuiește în oraș (Năvodari), mărturisește că 
viața la oraș este obositoare și că merge să locuiască acolo doar iarna, când nu are 
de ales pentru că apa de pe canale îngheață și pierd contactul cu uscatul. Izolarea 
pune probleme de logistică, de alimentare cu apă potabilă, procurarea de alimente, 
lemne și combustibil (deci electricitate). 

„E frumos aici, ne-am obișnuit, păi deja stăm aici de 11 ani. E frumos, cum 
să vă spun, e liniște, asta e partea cea mai bună. Mă duc la sora mea în Năvodari, 
dar timpul trece diferit acolo, mă obosește agitația”. 

Casa au construit-o impreună cu materialele pe care le-au avut la îndemână. 
Unele dintre ele sunt materiale noi și naturale, precum stuful, lutul și lemnul. Altele 
sunt refolosite, precum o prelată de tir devenită material hidroizolant pentru 
acoperiș sau plase de pescuit vechi, folosite acum ca elemente decorative. Din nou 
se regăsesc plăcile OSB atât pentru bucătăria de vară, anexele pentru animale, cât 
și pentru toaletă. 

„Casa mare e făcută pe bârne, umplută cu pământ și paie. Apoi am pus stuful 
pe acoperiș și asta-i tot. Așa sunt construite șoproanele astea, păi pe asta chiar eu 
am construit-o (n.a. anticamera) ca să nu între păsările și pisicile. Am adăugat și 
plasele astea de pescuit ca să fie și rustic, nu doar practic”. 

M. face o separare clară între prima cameră a casei, o bucătărie semi-deschisă 
pe care o numeste șopron și „casa mare”, cu toate că fac parte din același corp de 
cladire și sunt construite prin aceleași tehnici și cu aceleași materiale. Prima 
cameră funcționează ca un spațiu de trecere de la interior la exterior, este locul 
unde pe vreme rea au voie să se adăpostească atât pisicile, cât și gainile. Vremea 
ploioasă transformă camera și în spațiu de gătit dar, ca regulă generală, este un 
spațiu de depozitare pentru alimente neperisabile, gaz și lemne de foc. 

„Asta nu e casă, e unde ne ținem noi una alta, e murdar, nu vedeți? Apăi dacă 
nu te descalți când intri încă nu e casă” (...) „Aici mai stau când plouă și vreau să 
fac de mâncare, e ca o magazie, dar am pus aici și butelia, sub masă, e mai sigur să 
ai un loc mai ferit pentru făcut mâncare”. 

Această experiență cu excursie de o zi cu masă tradițională la colibă 
pescărească și revenire la Tulcea până la sfârșitul zilei pare să mulțumească toate 
părțile implicate. Este un model de business din care toate părțile au de profitat. 
Barcagii și pescarii, pentru că au parte de câștiguri rapide și consistente pe de o 
parte, iar turiștii pentru că beneficiază de experiența Deltei Dunării comprimat și 
eficient, reușind totodată să fie înapoi într-o cameră de hotel la sfârșitul zilei. 
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Anexe 

 
Imagine de pe insulă 

 

 
Bucătăria de vară (anticamera) și interior 
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Interior de locuinţă 

 

 
Organizarea spațiului pe insulă 
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fter centuries of living in semi-isolated conditions, some of the 
small villages of the Danube Delta became important tourist 
attractions, as the Communist regime fell and Romania became 

a part of the European Union. The interest in the Danube Delta Biosphere 
Reserve grew bigger and this lead to an important shift in the lifestyle of the 
inhabitants. New local and European policies encouraged tourism instead of 
fishing and reed exploitation. But, as expectations change, so does the 
infrastructure and the cultural landscape of the delta. 

This article explores some of these changes, as they are present in 
terms of living and organizing the living space, observing the quantifiable 
changes in vernacular architecture, with a case study on the “modern” 
fishery shelter in the Danube Delta. 
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AGRESORUL FAMILIAL 

GEORGIANA VIRGINIA BONEA  

rincipalul obiectiv al articolului de faţă constă în sublinierea 
importanţei existenţei serviciilor dedicate agresorilor familiali. 
Astfel, nu doar victima violenţei în familie, relaţia de cuplu 

trebuie să beneficieze de serviciile specializate, ci şi agresorul. Este vorba de 
corectarea comportamentului agresiv, precum şi demararea întregului proces 
de reabilitare a individului. Agresivitatea umană este extrem de complexă, 
motiv pentru care necesită o mare atenţie în abordarea diverselor perspective 
teoretice, contextuale, individuale, de cuplu, instituţionale, legislative şi morale. 
România încă se află la începutul construirii serviciilor specializate destinate 
exclusiv agresorului familial. Astfel, în Bucureşti există un singur centru care 
oferă servicii specializate agresorilor. Drept urmare, se fac necesare eforturi 
administrative, juridice şi ştiinţifice în vederea abordării problemei inclusiv 
din perspectiva nevoilor şi asistenţei agresorului. Tratarea eficientă a violenţei 
familiale implică atât victima, cât şi agresorul. De asemenea, numărul înregistrat 
al cazurilor de agresivitate şi violenţă, atât în spaţiul public, cât şi în spaţiul 
intim al familiei, s-a triplat în ultimii zece ani, datorită multiplelor eforturi ale 
statului de a face cunoscută această problemă şi de a oferi cât mai multe 
soluţii în prevenirea şi combaterea ei.  

Cuvinte-cheie: agresor; victimă; cuplu; servicii specializate; violenţă. 

SCURTĂ INTRODUCERE ASUPRA PROBLEMATICII 

Importanţa studiului de faţă este redată prin însuşi faptul că serviciile disponibile 
în prezent în România, atât pentru victimele violenței în familie, cât mai ales pentru 
agresori sunt insuficiente. Astfel, fie că este vorba de serviciile de găzduire temporară, 
aşa cum sunt adăposturile, fie că vorbim de diversele servicii de consiliere, acestea 
nu pot face faţă în mod eficient pentru tratarea problemei. Totodată, serviciile oferite 
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, Municipiul 
Bucureşti (DGASMB), în mod direct sau prin intermediul unor organizații  
non-guvernamentale acreditate de stat, trebuie să fie consolidate şi făcute cunoscute 
publicului larg. Astfel, specialiştii din instituţii precum secţiile de Poliție, spitale, 
policlinici, Institutul Medico-Legal, IML, trebuie constant informaţi cu privire la 
serviciile existente în domeniul violenţei familiale, a instituţiilor abilitate şi a legislaţiei 
în domeniu. Astfel, prin intermediul unor înştiinţări, seminarii şi cursuri de educare 
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şi informare, aceşti specialişti pot contribui în mod considerabil la reducerea cifrei 
necunoscute a cazurilor de violenţă şi pot creşte eficienţa în această luptă.  

Tratarea problemei violenţei familiale numai din perspectiva victimei, este o 
abordare superficială, care demonstrează insuficienta pregătire şi informare asupra 
situaţiei. Serviciile destinate agresorului familial sunt esenţiale în instrumentarea 
coerentă şi eficientă a acestor cazuri. Odată conştientizată importanţa de netăgăduit 
a serviciilor destinate agresorilor, lupta împotriva violenţei familiale, a violenţei 
dintre partenerii de viaţă, va căpăta sens şi va putea înregistra rezultatele dorite. 

Articolul de faţă este cu totul special deoarece expune şi analizează activitatea 
şi rezultatele obţinute de către echipa multidisciplinară din cadrul Centrului O nouă 
şansă, destinat exclusiv agresorilor familiali. Există foarte multe întrebări legate de 
această problematică, precum: Cum sunt identificaţi agresorii? Cum ajung să beneficieze 
de serviciile specializate destinate lor? Cu ce rezultate se finalizează serviciile 
complexe şi individualizate de acordare a ajutorului? De asemenea, în prezenta 
analiză sunt utilizate date furnizate de instituţii specializate, precum: Poliţia Capitalei 
(PC); Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, Municipiul 
Bucureşti (DGASPCMB); Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE); precum şi 
datele cuprinse în Eurobarometrul 73.2/2010. 

O altă noutate a acestei lucrări ţine de faptul că întreaga structură a violenţei în 
familie este analizată, studiată şi tratată din perspectiva agresorului şi a specialiştilor 
care lucrează cu acesta. Din această perspectivă, se fac necesare mai multe clarificări 
asupra comportamentului agresiv, conduita în cadrul restrâns al familiei, precum şi 
diferenţierea clară dintre agresivitate, abuz şi violenţă. În spaţul intim familial, 
individul se comportă, de cele mai multe ori diferit faţă de contextul socioprofesional, 
unde sunt solicitate anumite conduite şi reacţii (Baloescu şi Marian, 2009: 19−22). 
Astfel, agresivitatea se poate amplifica notabil atunci când individul doreşte să-şi 
impună dorinţa şi să obţină ceea ce-şi doreşte de la partenera sa de viaţă.  

În altă ordine de idei, agresivitatea, în general este atât un fenomen, cât şi un 
proces complex de escaladare, purtând 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). De 
asemenea, în contextul de faţă, vom vorbi despre agresivitatea individului în spaţiul 
intim al relaţiei de cuplu dintre un bărbat şi o femeie. Apariţia şi menţinerea agresivităţii 
între partenerii de viaţă va schimba inevitabil dinamica de cuplu, percepţia unui 
partener asupra celuilalt partener, cât şi conduita partenerului agresat. Trebuie spus 
că există mai multe etape prin care trece individul, până să dea frâu liber agresivităţii 
sale (Cerezo, 1998; Braithwhait, 2001): 1) acumularea stresului, a tensiunilor şi 
frustrărilor; 2) apariţia şi intensificarea emoţiilor negative precum ura, furia şi gelozia; 
3) escaladarea conflictelor deja existente. Dar 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 
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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 înseamnă (Lorenz, 1963/2005; Chelcea, 2003): 
a) timpul şi forma de escaladare; intensitatea manifestării; b) precum şi persoana 
sau obiectul către care este îndreptată agresivitatea.  

În ceea ce priveşte violenţa din cadrul relaţiei de cuplu, aceasta a existat în 
toate timpurile, în toate ţările şi civilizaţiile, însă femeile au înregistrat numărul cel 
mai mare în rândul victimelor (Bhattacharyya, 2008; Lowney, 2008; Coleman și 
Straus, 1990). Violenţa din cadrul relaţiei de cuplu are o foarte mare importanţă, din 
cauza impactului major pe care îl are atât asupra victimei, cât şi asupra agresorului. 
Definirea violenţei împotriva femeii, dată în Declaraţia Naţiunilor Unite (1993), are 
o mare importanţă în descoperirea şi numirea violenţei: „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”.  

Totodată, politicile sociale pot fi evaluate pe una sau mai multe dimensiuni, 
precum: scopuri şi obiective, aranjamente administrative şi financiare, impact şi 
eficacitate etc. Astfel, se face simţită necesitatea existenţei unui plan de prevenire 
şi combatere a violenţei în cadrul familiei, cu accent pe serviciile destinate exclusiv 
agresorului. Însă, cum spuneam mai devreme, la ora actuală, ţara noastră are doar 
două centre destinate agresorului familial, anume: un serviciu în Iaşi, numit Centrul 
Anatol şi un serviciu în Bucureşti, numit Centrul O nouă şansă, aflat în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Municipiul Bucureşti 
(DGASPCMB). 

AGRESIVITATE ŞI VIOLENŢĂ: DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

Comportamentul agresiv îmbracă multiple forme, după cum este definit din 
diversele perspective ale behaviorism-ului, a interacţiunilor cu cei din jur, a percepţiei, 
a culturii şi tipului de educaţie, a societăţii din care individul face parte. Majoritatea 
specialiştilor (Abrahams, 2007; Daly şi Wilson, 1993) consideră violenţa drept o 
boală, din simplul fapt că aceasta conduce la anumite tipuri de leziuni de natură fizică 
şi psihică. Agresivitatea este des asociată cu lipsa responsabilităţii individului, dorinţe 
distructive îndreptate către cei din jurul său, egoism, precum şi lipsa compasiunii 
(Borş și alții, 2005; Dutton și alții, 1996). De cele mai multe ori, agresivitatea este 
de natură instinctivă, însă influenţele societăţii în care individul interacţionează 
sunt inevitabile. De asemenea, individul poate fi tentat să imite comportamentele 
deviante, agresive ale celor din jurul său (Bandura, 1977; Kerby și alții, 2010), dar 
mai ales de a se simţi încurajat în intenţiile sale distructive la adresa celor apropiaţi. 
Agresivitatea este influenţată de mai mulţi factori favorizanţi ai apariţiei, manifestării 
şi menţinerii acestor episoade cu încărcătură negativă, precum (Bonea, 2013: 50−51): 
1) tipologia culturală; 2) cutumele şi obiceiurile comunităţii; 3) modelele de socializare; 
4) predispoziţia psihică înclinată spre excese de furie; 5) toleranţa promovată în 
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societate faţă de comportamentele contondente la adresa membrilor familiei; 6) precum 
şi accesibilitatea la diversele substanţe halucinogene sau alcoolice (Tabelul nr. 1). 

 
Tabelul nr. 1 

 
Posibili factori determinanţi ai agresivităţii umane, manifestate în cadrul familiei 

 

Factori sociali Factori 
economici Factori biologici Factori 

psihologici Factori familiali 

Cultura violenţei. 

Nealocarea 
suficientelor 
surse material de 
către stat pentru 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţei în 
familie. 

Diverse 
probleme de 
natură biologică 
ale individului. 

Anumite 
probleme de 
ordin psihologic, 
ce împiedică 
individual să 
aibe o viaţă 
normală. 

Implicarea 
familiilor de 
origine ale 
partenerilor de 
viaţă în noua 
familie formată. 

Indiferenţa 
societăţii faţă de 
agresivitate şi 
violenţă. 

Lipsa 
mijloacelor 
materiale ale 
victimei pentru a 
putea lua măsuri 
de autoapărare. 

Neadaptarea 
individului la 
mediul 
înconjurător. 

Diverse boli 
psihice 
incurabile. 

Diferenţe majore 
de mentalitate 
între familiile de 
origine ale 
partenerilor şi 
noua familie 
conjugală. 

Obişnuinţa 
societăţii cu 
agresivitatea şi 
violenţa. 

Lipsa resurselor 
materiale pentru 
a putea investi în 
educaţia proprie 
şi în cea a 
copiilor familiei. 

Anumite 
incapacităţi de 
natură biologică 
din cauza cărora 
individual nu 
poate deţine 
autonomia 
asupra vieţii sale. 

Dependenţa de 
ordin psihic 
dintre victimă şi 
agresor. 

Familii cu 
viziuni total 
opuse, 
antagonice 
asupra a ceea ce 
înseamnă 
socializarea, dar 
şi rolul femeii şi 
al bărbatului în 
cadrul familiei. 

Izolarea din 
punct de vedere 
geografic, social, 
familial etc. 

Lipsa resurselor 
financiare. 

Incapacitatea de 
a avea copii. 

Probleme psihice 
ale victimei ce o 
împiedică să se 
apere de agresor. 

Tragedii familial 
grave, peste care 
se trece destul de 
greu. 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Bonea, 2013: 50−51. 
 
Agresivitatea umană este o caracteristică intrinsecă a fiecărui individ, însă modul 

de manifestare, dozarea ei, cât şi alegerea momentului de acţiune şi justificarea 
acesteia depind de mai multe aspecte precum (Awang şi Hariharian, 2011; Davis, 
2008; Bonea, 2012): a) dureri cronice şi stare precară de sănătate; b) grad scăzut de 
autopreţuire; c) dependenţa emoţională faţă de partener; d) respectul extrem de 
exagerat acordat trebuinţelor proprii; e) folosirea tranchilizantelor şi/sau a alcoolului; 
f) tendinţa de a se sinucide; g) coşmaruri frecvente şi insomnii; h) agitaţie severă, 
anxietate, nervozitate; i) gândire confuză şi lipsă de concentrare; j) starea de sănătate 
precară a victimei sau a agresorului; k) consumul de alcool în mod frecvent; l) istoria 
infracţională a agresorului; m) locul de muncă instabil; n) victima este însărcinată 
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(aşteaptă un copil); o) gelozia; p) soţii locuiesc împreună cu părinţii; r) cei doi 
ocupă o locuinţă comună până la pronunţarea divorţului; s) agresorul/victima a fost 
martor/victimă a violenţei în familie în copilărie; t) izolare socială; ţ) partenerii nu 
se cunosc suficient de bine; u) comiterea adulterului; v) toleranţa societăţii faţă de 
violenţă; w) neimplicarea familiei extinse; x) lipsa mijloacelor materiale necesare 
unui trai considerat a fi decent; z) lipsa accesului pe piaţa muncii. 

Diferenţa dintre agresivitate, abuz şi violenţă se poate vedea cel mai bine 
atunci când aceşti trei termeni sunt puşi unul lângă altul şi sunt analizaţi fiecare în 
dinamica sa proprie. Astfel, când vorbim despre fenomenul violenţei în relaţia de 
cuplu trebuie să ne gândim şi la scopurile şi motivaţiile agresorului, şi aici avem 
două categorii de agresori (Davis, 2008; Bhattacharyya, 2008; Awang, 2011; 
Beauvoir, 1963/2008; Mitrofan, 1996): 1) violenţa expresivă – ce caracterizează pe 
cei ce vor să experimenteze situaţiile conflictuale, un tip de agresor cuprins de 
panică, ce are un comportament isteric şi impulsiv; 2) violenţa instrumentală – 
defineşte agresorul care nu duce lipsă de capacitate intelectuală pentru a se putea 
controla, acţionând în mod raţional şi controlat pentru a obţine controlul total 
asupra victimei sale. 

Foarte importante sunt motivele agresorului, în vederea explicării comportamentului 
său faţă de victimă şi astfel, atât victima, cât şi agresorul pot fi ajutaţi în egală măsură. 
Cauzele, motivele şi circumstanţele ce au condus la un comportament agresiv 
sunt multiple: cauze economice, politice, sociale, psihologice, biologice, relaţionale, 
comunicaţionale (Zamfir, 1997; Bonea, 2012). Numărul agresorilor din spaţiul public, 
dar şi cel privat este mult mai mare decât numărul cazurilor înregistrate la poliţie, ceea 
ce înseamnă că cifra necunoscută este una ridicată (Beauvoir, 1963/2008; Ciupercă, 
2000; Straus, 1990). De obicei, violenţa în familie devine la un moment dat o 
obişnuinţă pentru victimă, care este supusă permanent torturii şi diverselor agresiuni 
fizice, psihice, sexuale, economice, sociale şi verbale. În acest sens, Organizaţia 
Mondială Contra Torturii, prin intermediul Convenţiei împotriva torturii şi a altor 
dureri provocate şi tratamentelor crude, inumane, degradante (1984), defineşte clar 
violenţa dintre partenerii de viaţă ca fiind o formă gravă de tortură. 

SUCCINTĂ ANALIZĂ ASUPRA MODELELOR TEORETICE PRIVIND 
AGRESIVITATEA 

Există mai multe modele explicative ale cauzelor apariţiei, manifestării şi 
menţinerii agresivităţii şi violenţei în cuplul heterosexual. Explicaţiile sunt variate 
şi se bazează pe o serie de analize confirmate şi repetate în timp. Astfel, explicațiile 
vor fi împărțite în patru mari abordări, după cum urmează: I. Abordarea biologică; 
II. Abordarea psihologică-psihiatrică; III. Abordarea socioculturală; V. Consumul 
excesiv de băuturi alcoolice. Fiecare dintre aceste explicaţii acoperă o paletă mai 
mult sau mai puţin limitată de cauze menţionate, însă luate în ansamblul lor, acestea 
oferă o imagine completă asupra problematicii. Astfel, modelele explicative ale 
episoadelor agresive petrecute în spaţiul familial, pot fi de natură strict biologică, 
de tip psihologic-psihiatric, sociocultural, precum şi bio-chimic (Tabelul nr. 2). 
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Tabelul nr. 2 
 

Cele patru modele explicative ale agresivităţii în familie 
 

A. Modelul 
biologic 

Moştenirea genetică menţionează reacţiile hormonale şi chimice ca influență 
către o conduită agresivă (Straus, 1990; Dutton și Corva, 2006; Mullender, 
1996). Cu alte cuvinte, o cantitate mai mare de hormoni androgeni pot determina 
comportamentul agresiv al individului (Hearn, 1998: 28−31). De asemenea, 
teoria atavismului evoluţionist, analizează anumite stigmate anatomice, ce pot 
defini individul agresiv (Lombroso, 1835−1909). Pe de altă parte, teoria 
constituţiei delincvente, (Di Tulio, 1956), analizează radiografiile făcute unui 
grup de criminali, descoperind că 50% dintre aceştia prezentau leziuni ale cutiei 
craniene.  

B. Modelul 
psihologic-
psihiatric 

Abordările psihiatrice-psihologice, abordează agresorul din perspectiva 
personalității sale și a factorilor psihologici. Astfel, pot apărea conflicte între EU, 
Super-EU şi Sine (Freud, 1930; Davis, 2008). Pe de altă parte, inadaptarea bio-
psihologică este o problemă constantă ce poate determina frustrări care să se 
concretizeze prin agresivitate (Bonea, 2009; Rădulescu, 2008). 

C. Modelul 
sociocultural 

Capacitatea individului de a imita comportamentul agresiv este foarte mare, iar 
teoria învăţării sociale pune accentul pe rolurile învăţate şi transmise din 
generaţie în generaţie (Bandura, 1977; Lowney, 2008). Agresivitatea poate fi 
încurajată de către societate, familie şi cultură, conform teoriei patriarhale 
(Coleman și Straus, 1990; Ciupercă, 2000). De asemenea, teoriile feministe 
incriminează avantajarea bărbatului față de femeie, dezagreând complet ideea 
socializării în funcție de gen (Bhattacharyya, 2008: 71−74). Agresivitatea este 
susţinută de toleranţă, subcultura violenţei, anomie, modelele promovate în 
mass-media etc. (Cohen, 1955: 38−40). 

D. Modelul 
bio-chimic 

Consumul excesiv de alcool şi de substanţe halucinogene poate determina o 
conduită agresivă (Whitfield, 2001; Sillamy, 1995/2000). (Abrahams, 2007; 
Răşcanu, 2004). Evoluţia dependenţei de băuturi alcoolice este strâns legată de 
apariţia şi manifestarea comportamentului agresiv. 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Bonea, 2012, în Rujoiu şi Rujoiu, (coord.): 194−236. 
 
Astfel se poate demonstra complexitatea caracteristică problematicii, reliefîndu-se 

negreşit diferenţierile şi asemănările care pot ajuta specialiştii în domeniu să construiască 
noi metode şi tehnici de instrumentare şi monitorizare a cazurilor. 

ANALIZĂ STATISTICĂ PRIVIND COMPORTAMENTUL AGRESIV 

Există o diferenţă semnificativă între statistica deţinută de către Poliţia Capitalei 
(PC), statistica furnizată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Copilului, Municipiul Bucureşti (DGASPCMB) şi statistica Centrului Parteneriat 
pentru Egalitate. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că femeia victimă alege să 
apeleze la anumite instituţii din mai multe motive, precum (Beauvoir, 1963/2008; 
Stuart și alții, 2008): lipsa de informare; teama faţă de agresor; existenţa copiilor; 
lipsa susţinerii din partea familiei de provenienţă; o situaţie materială precară; teama 
de a nu fi blamată ş.a.m.d.  

Totodată, se observă diferenţe notabile în privinţa atitudinilor, a percepţiilor şi 
a mentalităţilor dintre respondenţii de naţionalitate română, faţă de cei europeni, 
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când vine vorba de violenţă şi agresivitate în relaţia de cuplu. În acest sens, 
Eurobarometrul 73.2/2010, a evidenţiat perspectiva comunităţii privind modalităţile 
de prevenire şi combatere a violenţei în familie. Astfel, a reuşit să dezvăluie faptul că 
numai 62% din respondenţii români consideră absolut necesară reeducarea, reabilitarea 
şi incluziunea socială a agresorilor, comparativ cu un procent de 83% dintre europeni. 
Este o diferenţă considerabilă de percepţie şi mentalitate asupra a ceea ce înseamnă 
reabilitarea agresorului familial. Mai departe, un procent de 75% din respondenţii 
de naţionalitate română consideră că agresorul familial trebuie drastic pedepsit, în 
comparaţie cu 81% din europeni. Se poate deduce din acest rezultat al studiului faptul 
că românii par a fi ceva mai toleranţi şi iertători faţă de violenţă (Tabelul nr. 3). 

 
Tabelul nr. 3 

 
Părerile cetăţenilor români vs. europeni privind modalităţile  

de prevenire şi combatere a violenţei în familie 
 

Modalităţi de combatere a violenţei în familie Respondenţi din 
România 

Respondenţi din 
Uniunea Europeană 

Reeducare, Reabilitare şi incluziune socială 62% 83% 
Existenţa unor legi mai aspre 71% 80% 
Construirea unor programe de educare a tinerilor 
în şcoli 67% 69% 

Existenţa mai multor centre destinate victimelor şi 
agresorilor 57% 70% 

Pedepsirea drastică a agresorului familal 75% 81% 
Sursa: Prelucrarea autoarei după Eurobarometrul 73.2/2010. 

 
Orice tip de violenţă – fie fizică, socială, sexuală sau economică – are o puternică 

influenţă în planul psihic. Tocmai din acest motiv, violenţa psihică este destul de 
greu de calculat în mod individual, ridicând numeroase probleme şi dificultăţi de ordin 
statistic, etic, profesional şi teoretic. În ce priveşte setul tipurilor de agresivitate şi 
violenţă în familie, potrivit aceluiaşi Eurobarometru 73.2/2010, acestea sunt după 
cum urmează: controlul resurselor economice; violenţa fizică şi sexuală; violenţa 
psihologică şi verbală; limitarea libertăţii victimei. În situaţia violenţei dintre 
partenerii de cuplu, limitarea libertăţii şi controlul resurselor vor împiedica victima 
să ia măsurile necesare autoapărării. Formele violenţei sunt bine cunoscute de către 
respondenţii români şi de către cei europeni, după cum reiese din Eurobarometrul 
73.2/2010. Acest lucru se poate explica prin faptul că de-a lungul ultimilor ani au 
existat numeroase campanii, atât la nivel naţional, cât mai ales la nivel internaţional 
de informare şi sensibilizare a populaţiei privind problematica. Astfel, un procent 
de 63% dintre români au auzit şi/sau au experimentat acest tip de violenţă 
familială, comparativ cu 72% dintre respondenţii europeni. Controlul resurselor 
financiare ale victimei de către agresor constituie un element cheie în cazul tăcerii 
victimei, având o rată destul de ridicată şi anume: 73% dintre români, comparativ 
cu 85% din respondenţii europeni. Diferenţa considerabilă poate fi explicată prin 
faptul că europenii sunt mult mai bine informaţi şi în consecinţă, preocupați de tot 
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ceea ce înseamnă şi implică violenţa familială şi modalitatea de a avea controlul 
asupra victimei. Este crucial ca populaţia să poată recunoaşte şi distinge clar 
formele de violenţă familială, dar mai ales modalităţile de prevenire şi combatere a 
ei (Tabelul nr. 4).  

 
Tabelul nr. 4 

 
Tipurile de agresivitate şi violenţă în familie şi frecvenţa acestora 

 

Tipul de agresivitate, violenţă familială Respondenţi din 
România 

Respondenţi din Uniunea 
Europeană 

Controlul resurselor economice. 73% 85% 
Violenţă fizică şi sexuală. 69% 86% 
Violenţă psihologică şi verbală. 53% 71% 
Ameninţarea cu violenţă şi agresivitate. 60% 69% 
Limitarea libertăţii. 63% 72% 

Sursa: Prelucrarea autoarei după Eurobarometrul 73.2/2010. 
 
Mai departe, tot în Eurobarometrul 73.2/2010, reiese că un procent de 76% 

din respondenţii români consideră că actele de violenţă familială trebuie pedepsite 
ca atare, în antiteză cu un procent de 85% dintre europeni. Desigur că există grade 
de intensitate diferite ale fiecărei forme de violenţă, ţinând cont de cultură, de 
practicile din familia respectivă, de nivelul educaţional, de valorile pe care religia 
practicată le promovează, dar şi de etnie. Un procent de 68% dintre respondenţii 
români consideră violenţa familială o problemă foarte răspândită în rândul populaţiei, 
cu mult mai puţin faţă de 79% dintre europeni. Pe de altă parte, reversul medaliei 
dezvăluie faptul că sub 50%, atât din respondenţii români, cât şi din cei europeni 
văd problema violenţei în familie ca fiind nu foarte răspândită (Tabelul nr. 5).  

 
Tabelul nr. 5 

 
Gravitatea actelor de agresivitate şi violenţă familială 

 
Gravitatea actelor de agresivitate şi violenţă 

familială 
Respondenţi 
din România 

Respondenţi din 
Uniunea Europeană 

Agresivitatea şi violenţa familială sunt forme grave 
ale încălcării Drepturilor Omului, ce trebuie 
pedepsite prin lege. 

76% 85% 

Agresivitatea e o formă de tortură 61% 74% 
Violenţa familială este o problemă foarte răspândită. 68% 79% 
Violenţa familială există, dar nu este foarte des 
întâlnită. 

41% 36% 

Sursa: Prelucrarea autoarei după Eurobarometrul 73.2/2010. 
 
Indiferent de intensitate sau tipologie, când vorbim de violenţa petrecută în 

intimitatea familiei, impactul asupra vieţii victimei este unul foarte mare. Actorii 
implicaţi se cunosc foarte bine între ei şi mai mult, îşi împărtăşesc reciproc gândurile, 
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temerile, emoţiile pozitive sau negative. Dacă ar fi să comparăm agresivitatea petrecută 
pe stradă, în spaţiul public, aceasta nu poate fi discutată în aceeaşi termeni cu cei ai 
violenţelor petrecute în interiorul unui cuplu, respectiv familie. Incertitudinea, teama 
şi nesiguranţa căminului, pot avea mari influenţe de ordin negativ asupra victimei 
pe termen scurt, mediu şi lung, ducând la depresie şi chiar tentative de suicid (Straus, 
1990; Borş și alții, 2005).  

Luând în considerare femeile victime ale abuzurilor fizice şi psihice, venite 
din partea partenerilor lor de viaţă, Centrul Parteneriat pentru Egalitate a efectuat 
un studiu pe populaţia de gen feminin a României, în anul 2003. Conform rezultatelor 
studiului, un număr de 827 000 de femei au declarat că au fost agresate în familie, 
în mod frecvent, de către partenerul lor de viaţă. 

În privinţa cazurilor de violenţă în relaţia de cuplu, finalizate cu spitalizarea 
victimei, din nou se observă reticenţa şi rezistenţa femeii de a apela la serviciile 
Poliţiei, motiv pentru care medicii capătă un rol crucial în acest context (Cerezo, 
1998: 16). Ce piedici există în calea victimei de a nu sesiza oamenii legii? Răspunsurile 
variază de la teama femeii de a nu rămâne singură şi incertitudinea de ordin 
economic, până la anticiparea unei posibile reacţii negative din partea agresorului, 
precum şi pierderea statutului de soţie (Coleman şi Straus, 1990: 289−301). Prin 
urmare, victimele aleg să apeleze la medic pentru a se putea trata în urma violenţelor 
suferite şi totodată pot fi informate de către acesta în legătură cu posibilităţile 
juridice şi instituţionale existente. După cum se poate vedea din statistica furnizată 
de către Poliţia Capitalei (PC), în anul 2007, au fost înregistrate 226 de cazuri de 
spitalizare ale victimelor violenţei în familie, iar în anul 2018, această cifră se 
dublează, ajungând la un număr de 572 de internări. Explicaţia acestei situaţii poate 
fi pusă pe seama faptului că medicii, venind permanent într-un prim contact cu 
victimele violenţei familiale, aleg să devină din ce în ce mai activi, acţionând în 
consecinţă (Tabelul nr. 6). 

 
Tabelul nr. 6 

 
Cazurile agresiunilor prelucrate de către PC, înregistrate cu spitalizarea victimei, 2007−2017 

 
Anul Total cazuri de spitalizare a victimei violenţei familiale 
2007 226 
2008 231 
2009 287 
2010 351 
2011 262 
1012 319 
2013 524 
2014 408 
2015 512 
2016 527 
2017 453 

Sursa: Prelucrarea autoarei după statistica PC, 2018. 
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Când vine vorba de ordinul de protecţie, acesta a fost introdus în anul 2012, 
prin modificările ulterioare aduse Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie, și se poate materializa printr-o hotărâre judecătorească în regim 
de urgenţă. Astfel, se va putea observa faptul că numărul acestor ordine va creşte 
pe an ce trece. În 2012, s-au eliberat 982 de asemenea ordine în cazurile de violenţă 
în familie, unde agresorul este obligat să păstreze distanţa faţă de victima sa. Iar în 
anul 2017, a fost eliberat un număr de 1 210 de ordine. Creşterea numărului lor s-a 
datorat faptului că victimele încep să conştientizeze treptat utilitatea şi totodată 
valoarea acestor ordine, atât în asigurarea siguranţei de ordin fizic, a evacuării 
agresorului din locuinţă, cât şi a facilitării obţinerii custodiei minorului, acolo unde 
este cazul (Tabelul nr. 7).  

 
Tabelul nr. 7 

 
Cazurile pentru care au fost eliberate ordine de protecţie, emise de instanţa judecătorească,  

în scopul apărării victimei violenţei, între anii 2012−2017 
 

Anul Total ordinele de protecţie  
1012    982 
2013 1 074 
2014 1 379 
2015 1 105 
2016 1 143 
2017 1 210 

Sursa: Prelucrarea autoarei după statistica PC, 2018. 
 
Odată cu apariţia Legii nr. 254/2013, privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal, cu toate modificările ulterioare, va fi influenţată şi statistica, prin creşterea 
numărului de hotărâri judecătoreşti, atât privative de libertate, cât şi pedepsele 
privative de libertate cu suspendare. Astfel, pedepsele date de către instanţele de 
judecată agresorilor familiali cu privarea de libertate sunt în număr ceva mai redus 
faţă de pedepsele cu suspendare. Numărul din ce în ce mai mare al dosarelor de 
violenţă în familie, înregistrate de către Poliţie şi Parchet face să crească cifra 
anuală a pedepselor privative de libertate. Astfel, în anul 2009, avem un număr de 
392 de pedepse cu suspendare, faţă de 292 de pedepse cu executare. Numărul total 
al pedepselor agresorilor, în anul 2011, ajunge la 597, iar în anul 2017, este de 663, 
constatându-se o creştere continuă de la an la an (Tabelul nr. 8). 

Pe măsură ce problematica agresivităţii şi a violenţei dintre partenerii de viaţă 
a devenit mai cunoscută, efectul a constat în creşterea considerabilă a numărului 
cazurilor înregistrate de către Poliţie, dar şi de către instanţele de judecată. Prin 
urmare, se poate deduce faptul că cifra necunoscută a acestor cazuri se află în scădere, 
fapt dorit de către autorităţi în numeroasele campanii de sensibilizare şi informare a 
populaţiei.  
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Tabelul nr. 8 
 
Situaţia cazurilor de agresivitate exclusiv asupra femeilor în familie, pentru care s-a pronunţat 

o hotărâre judecătorească de pedeapsă privativă de libertate, între anii 2007−2017 
 

Anul 
Pedepse privative de 

libertate cu 
executare 

Pedepse privative de 
libertate cu 
suspendare 

Total pedepse pe an cu executare 
şi suspendare pentru agresorii 

familiali 
2007 182 324 506 
2008 194 229 423 
2009 292 392 684 
2010 288 218 506 
2011 261 336 597 
1012 174 471 645 
2013 253 372 625 
2014 329 438 767 
2015 173 349 522 
2016 205 406 611 
2017 235 428 663 

Sursa: Prelucrarea autoarei după statistica PC, 2018. 

CENTRUL O NOUĂ ŞANSĂ, DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI:  
ISTORIC, SERVICII, BENEFICIARI ŞI REZULTATE  

Centrul O nouă şansă oferă servicii gratuite, adresate agresorilor familiali, 
aflându-se în directa subordine a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Copilului, Municipiul Bucureşti (DGASPCMB). Centrul a fost înfiinţat în anul 2007, 
iar principalul său obiectiv a constat în furnizarea mai multor servicii specializate 
care să vină în sprijinul şi asistenţa agresorilor familiali şi a familiilor acestora; 
precum şi îndrumarea către tratamentele de dezalcoolizare, psihologice, psihiatrice 
sau dezintoxicare, în funcţie de fiecare caz în parte. De asemenea, este asigurată 
colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în vederea 
combaterii fenomenului violenţei familiale. În cadrul centrului funcţionează o echipă 
multidisciplinară formată din mai mulţi specialişti, precum: medic generalist, medic 
de specialitate, psiholog, psihiatru, asistent social, jurist, precum şi psihoterapeut 
(Tabelul nr. 9). 

Accesul în cadrul Centrului este asigurat prin intermediul specialiştilor, agresorii 
fiind redirecţionaţi de către consilierii în adicţii, psihologi, psihiatri, asistenţi sociali. 
Specialistul recunoaşte nevoile şi problemele persoanei asistate, în urma unei evaluări 
specifice, urmând să redirecţioneze cazul către serviciile necesare. Condiţiile pe 
care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a deveni beneficiarul acestor servicii 
specializate sunt simple, după cum urmează: a) beneficiarul trebuie să se prezinte 
la sediul DGASPCMB, sau la adresa locaţiei Centrului pentru a solicita acest tip de 
servicii, solicitarea se poate face şi în format electronic, în nume propriu; b) membrii 
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familiei beneficiarului trebuie să fie deschişi la colaborarea cu specialiştii centrului, 
în vederea unei eficienţe maxime a serviciilor furnizate; c) urmează evaluarea 
beneficiarului de către asistentul social şi de către psiholog, pentru identificarea 
problemelor existente, iar apoi se stabilește un program terapeutic împreună cu 
agresorul, în funcţie de urgenţa problemelor depistate.  

 
Tabelul nr. 9 

 
Serviciile oferite agresorilor familiali de către Centrul O nouă şansă, cu scopurile aferente 

 
Servicii Scop Beneficiari vizaţi 

Consiliere psihologică 

Diminuarea tensiunilor conflictuale; 
îndepărtarea dificultatilor de ordin emoţional 
şi relaţional, căutarea soluţiilor potrivite 
pentru fiecare problemă în parte. 

Agresorul, partenera 
sa de viaţă şi familia. 

Consiliere juridică 
Informarea asupra numeroaselor efecte 
negative şi consecinţe de ordin juridic atrase 
de comportamentul lor. 

Agresor. 

Consiliere socială 

Investigarea situaţiei şi a tuturor problemelor 
agresorului şi ale familiei acestuia prin 
intermediul anchetei sociale, efectuate de 
către asistentul social. 

Agresorul şi familia. 

Consiliere şi mediere a 
conflictului 

Soluţionarea conflictelor din familie, din 
cuplu, medierea între agresor şi victimă. 

Agresorul, partenera 
sa de viaţă şi familia. 

Consiliere pentru 
asigurarea accesului la 
diversele tratamente 
specializate 

Facilitarea accesului agresorului la tratamente 
specializate, în funcţie de problemele 
constatate: tratamente psihologice, psihiatrice, 
de dezalcoolizare sau de dezintoxicare. 

Agresor. 

Consiliere antialcool 
Conştientizarea efectelor negative multiple, 
susţinerea şi tratarea beneficiarului în vederea 
depăşirii dependenţei sale faţă de alcool. 

Agresor. 

Asistenţă medicală 

Asigurarea unor servicii medicale specifice 
care să vină în sprijinul asistenţei agresorului 
şi de susţinere şi completare a celorlalte 
servicii oferite. 

Agresor. 

Servicii de informare şi 
orientare 

Colaborarea cu autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/ sau locale în diferitele 
campanii de informare şi promovare a 
serviciilor specializate de care poate beneficia 
individul atunci când se confruntă cu 
problema violenţei în familie. 

Agresorul şi familia. 

Sursa: Prelucrarea autoarei după statistica Centrului O nouă şansă, 2018. 
 
Portretul agresorului familial, potrivit datelor furnizate de către Centrul  

O nouă şansă şi prelucrate mai departe de către autoare, ilustrează următoarele 
caracteristici privind beneficiarii, după cum urmează: un procent de 48% dintre 
aceştia au menţionat faptul că au fost victime ale multiplelor agresiuni şi violenţe 
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în familia de origine; numai 17% nu au avut probleme legate de agresivitate şi 
violenţă în cadrul familiei lor de origine, iar 67% au consumat băuturi alcoolice în 
mod excesiv. Mai departe, un procent de 48% din beneficiarii serviciilor centrului 
au studii medii, iar 24% au studii superioare şi 28% nu au terminat liceul. În 
privinţa locului de muncă, un procent de 34% din beneficiari deţin un loc de muncă 
stabil, iar 44% nu au loc de muncă. Interesant de observat este faptul că numai 8% 
dintre beneficiarii serviciilor centrului sunt femei, iar restul de 92% sunt bărbaţi 
(Tabelul nr. 10). 

 
Tabelul nr. 10 

 
Portretul agresorului familial, beneficiar al serviciilor Centrului O nouă şansă 

 
Caracteristici beneficiar Procent 

Stare civilă 
Căsătorie: 38% 

Divorţ, dar locuiesc împreună: 26% 
Uniune consensuală: 36% 

Număr de copii 
Un copil: 44% 
Doi copii: 37% 

Peste trei copii: 19% 

Probleme de violenţă, agresivitate şi 
consum de alcool în familia de origine 

Victimă a agresiunilor în familia de origine: 48% 
Martor al agresiunilor în familia de origine: 35% 
Nu a existat violenţă în familia de origine: 17% 

Consumul excesiv de băuturi alcoolice 
Consum excesiv: 67% 

Consum ocazional: 33% 

Educaţie 
Studii superioare: 24% 

Studii medii: 48% 
Nu a terminat liceul: 28% 

Loc de muncă 
Cu loc de muncă: 34% 

Loc de muncă ocazional, sezonier: 22% 
Fără loc de muncă: 44% 

Vârstă 
Până în 30 de ani: 47% 
Până în 40 de ani: 31% 

Între 50 de ani şi peste: 22% 

Gen 
Masculin: 92% 
Feminin: 8% 

Sursa: Prelucrarea autoarei după statistica Centrului O nouă şansă, 2018. 
 
Atât mass-media, cât şi diversele instituţii abilitate ale statului au promovat 

serviciile furnizate de către Centrul O nouă şansă, fiind astfel înregistrată o creştere 
semnificativă a numărului cazurilor înscrise, începând cu anul înfiinţării sale, anume 
2007, până în 2017. În anul 2007, Centrul a avut un număr total de 92 de cazuri, 
pentru ca în anul următor să crească, ajungând la 141. În anii ce urmează, cifra 
beneficiarilor serviciilor Centrului va înregistra o creştere constantă, datorită publicităţii 
serviciilor furnizate de către specialişti. Cea mai mare sumă a cazurilor s-a înregistrat 
în anul 2016, cu 534 de beneficiari. Situaţiile de recidivă a agresorilor sunt preluate 
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tot de specialiştii Centrului şi numărul cel mai ridicat al acestora a fost de 27 cazuri, 
în anul 2015 (Tabelul nr. 11).  

 
Tabelul nr. 11 

 
Cazurile agresorilor familiali, înregistrate şi prelucrate de către Centrul O nouă şansă,  

între anii 2007−2017 
 

Anul Total cazuri luate în evidenţă şi prelucrate Cazuri înregistrate cu recidivă 
2007   92 11 
2008 141   8 
2009 238 16 
2010 297   9 
2011 420 21 
1012 402 16 
2013 528 12 
2014 473 18 
2015 521 27 
2016 534 19 
2017 423 26 

Sursa: Prelucrarea autoarei după statistica Centrului O nouă şansă, 2018. 
 
Interesant de văzut, potrivit statisticii asupra activităţii Centrului O nouă 

şansă, sunt tipurile de agresivitate şi violenţă reieşite din cazurile prelucrate de 
către specialişti, anume: violenţă fizică, sexuală, abuz psihologic, violenţă economică 
şi socială. Atât violenţa socială, cât şi cea economică sunt luate împreună de către 
specialişti, deoarece au fost identificate ca atare, deşi sunt diferite în esenţă. În altă 
ordine de idei, violenţa fizică are ponderea cea mai mare în comparaţie cu celelalte 
tipuri de violenţă. Astfel, în anul 2007, Centrul a înregistrat şi prelucrat un număr 
de 51 de cazuri de violenţă fizică, 7 cazuri de violenţă sexuală, 19 cazuri de abuz 
psihologic şi 15 cazuri de violenţă economică şi socială. Numărul cazurilor creşte 
pe an ce trece datorită faptului că Centrul O nouă şansă se bucură de o bună 
vizibilitate atât în mass-media, cât şi în circuitul instituţiilor de specialitate, care 
trimit la rândul lor cazuri spre a fi prelucrate şi rezolvate. În anul 2018 s-au 
înregistrat 397 de cazuri de violenţă fizică, iar violenţa psihologică ajunge la un 
număr de 81 de cazuri preluate de către echipa multidisciplinară (Tabelul nr. 12). 

Beneficiile serviciilor oferite de către Centrul O nouă şansă, faţă de agresorii 
familiali sunt cruciale în tratarea eficientă a problemei violenţei dintre partenerii 
cuplului. În consecinţă, nu numai victima trebuie să beneficieze de atenţia autorităţilor 
abilitate, ci şi agresorul, în egală măsură. Abordarea problemei dintr-un singur 
unghi nu va conduce la rezultate eficiente şi de durată. Astfel, serviciile acestui 
Centru sunt extrem de utile şi trebuie promovate ca atare. De asemenea, în vederea 
combaterii eficiente a problemei violenţei, este de dorit să fie înfiinţate asemenea 
servicii în toate judeţele ţării noastre. Remarcabil este faptul că pe tot parcursul 
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procesului de asistare a agresorului în cadrul Centrului, este încurajată relaționarea 
și medierea problemelor în cuplu, cu ajutorul și supravegherea specialistului.  

 
Tabelul nr. 12 

 
Situaţia agresiunilor familiale pe tipologii, în perioada 2007−2017 

 

Anul Violenţă fizică Violenţă 
sexuală 

Abuz 
psihologic 

Violenţă economică şi 
socială 

2007   51   7 19 15 
2008   69 16 34 23 
2009 107 23 51 57 
2010 146 17 48 86 
2011 228 31 87 74 
2012 257 19 68 58 
2013 345 28 79 76 
2014 304 21 82 66 
2015 337 14 86 84 
2016 381 27 92 34 
2017 305 11 83 24 

Sursa: Prelucrarea autoarei după statistica Centrului O nouă şansă, 2018. 
 
Problematica agresorului în România este destul de „anemic” tratată, din punctul 

de vedere al serviciilor specializate de suport. Strategia de intervenţie atât pe termen 
scurt, cât şi pe termen lung trebuie gândită pentru fiecare caz în parte. Menţionez 
că România nu dispune de un serviciu specializat de intervenţie în cadrul poliţiei, 
pentru a facilita instrumentarea cazurilor de violenţă. De asemenea, serviciile medicale 
sunt foarte importante, însă sistemul românesc actual de sănătate este caracterizat 
de indiferenţă şi lipsuri acute (Bonea, 2012: 228−229). În acest sens, Ordonanţa 
nr. 95 din 24.12.2003, specifică organizarea unor centre destinate agresorului, care 
să ofere servicii precum dezintoxicare, dezalcolizare, consiliere, tratament medical, 
consiliere. Standardele acestor servicii sunt stabilite în Ordinul nr. 383 din 12.06.2004: 
consiliere şi mediere între agresor şi victimă, informarea beneficiarilor în legătură 
cu toate serviciile de care pot beneficia în cadrul centrului care asigură accesul la 
tratament şi calitatea serviciilor. Schimbarea sistemului specializat de prevenire şi 
combatere a violenţei în familie, implică numeroase intervenţii la niveluri diferite. 
De asemenea, Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Familie, 
2013−2018, precum şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia, stabilesc 
un set de măsuri care să poată reduce considerabil actele de violenţă în spaţiul intim 
familial. Totodată, Legea 217/2003 privind prevenirea şi combarerea violenţei în 
familie, cu toate modificările ulterioare, nu mai scuteşte agresorul de răspunderea 
penală în cazul împăcării sale cu victima. Astfel, agresorul va fi obligat să se 
prezinte periodic la secţia de poliţie unde este arondat, în scopul verificării şi a 
ţinerii acestuia sub supraveghere. 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

Serviciile destinate exclusiv agresorului familial îşi fac necesară existenţa, cu 
atât mai mult, promovarea lor pentru a deveni cât mai cunoscute publicului larg. 
Prin urmare, odată implementate şi promovate aceste servicii, pot contribui în mod 
eficient la reducerea numărului de cazuri de violenţă în cuplu, precum şi la scăderea 
cazurilor de recidivă. Astfel, se face necesară conceperea unui proces masiv de 
inserare a asistenţilor sociali în număr cât mai mare, în spitale şi policlinici, în 
vederea identificării şi îndrumării cazurilor în funcţie de particularităţi. Utilă este şi 
promovarea diverselor cercetări în acest domeniu, aşa cum este cea de faţă, în 
scopul descoperirii unor noi metode şi tehnici de lucru atât cu victima, cât mai ales 
cu agresorul şi familia acestora. 

Importanţa existenţei Centrului O nouă şansă atât pentru problema violenţei în 
general, cât mai ales pentru agresor în special este una foarte mare. Astfel, atât victima, 
cât şi agresorul primesc tratamente egale, dar particulare în funcţie de caracteristicile 
necesităţilor fiecăruia. Specialiştii din diversele domenii, aflaţi în cadrul echipei 
multidisciplinare a Centrului oferă servicii complete şi complexe nu doar agresorului, 
dar şi partenerei/partenerului de viaţă, precum şi familiei acestuia, acolo unde este 
necesar. Tratarea problematicii în urma unei evaluări multidisciplinare şi construirea 
unui plan de intervenţie, împlicând beneficiarul, constituie baza obţinerii unor rezultate 
eficiente şi de durată. 

În altă ordine de idei, percepţia populaţiei privind fenomenul violenţei în 
familie şi modalităţile prin care aceasta poate fi prevenită şi combătută, diferă de la 
un stat de drept la altul, însă un aspect este foarte clar, anume, că violenţa în cuplu 
există şi nu poate fi ignorată sau tratată superficial. De asemenea, procesul de 
prevenire şi combatere a violenţei în familie a avut un traseu lung şi anevoios în 
domeniul asistenţei sociale româneşti, sesizându-se o anumită tolaranţă faţă de 
violenţa în sine.  

Prin urmare, problematica agresorului familial în România este asemânătoare 
situaţiei „călcâiul lui Achile”, fiind insuficient tratată de către autorităţi, în ciuda 
faptului că a devenit din ce în ce mai cunoscută odată cu trecerea timpului. România 
trebuie să răspundă acestei provocări legislative, instituţionale, financiare şi sociale. 
Mai ales dacă se doreşte prevenirea şi combaterea eficientă a acestor cazuri, implicând 
resurse umane specializate, resurse materiale, concordanţă în privinţa legislaţiei 
existente în domeniu, precum şi colaborarea strânsă a instituţiilor de profil în vederea 
asigurării coerenţei serviciilor.  

O altă concluzie, ţine de socializarea strictă în funcție de gen, însă trebuie 
spus că aceasta nu este singurul factor care influențează apariția și menținerea violenței 
în cuplu. Există, numeroși alți factori care țin de aspectele religioase, psihoemoționale, 
sociale, economice, familiale, biologice etc. În momentul conștientizării pe deplin a 
necesitatăţii abordării problematicii agresorului din punct de vedere legislativ, 
instituțional, social, familial şi educațional; va fi posibilă depăşirea anumitor idei 
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preconcepute, conform cărora agresorul trebuie ”aruncat” în afara casei şi în afara 
vieţii de familie. Atât educația, cât și familia au un rol major în perpetuarea 
comportamentului violent, desigur că nu trebuie ignorată influența societății, a culturii 
și religiei. În momentul în care agresorul a conștientizat avantajele ce decurg din 
utilizarea agresivității şi violenţei asupra partenerei sale de viață, comportamentul 
contondent va fi menţinut atâta timp cât este necesar pentru a obţine lucrul dorit. 
De multe ori, victimele nu ştiu care sunt drepturile şi posibilităţile lor de a se apăra 
împotriva agresiunilor suferite. Aici apare necesitatea serviciilor de consiliere 
juridică, socială şi psihologică, dar mai ales publicitatea masivă a avantajelor 
acestora, tocmai pentru a avea parte de o intervenţie eficientă. La nivel instituţional 
se pot construi şi implementa mai multe strategii de prevenire şi combatere a 
violenţei în relaţia de cuplu, atât la nivel local, cât mai ales la nivel national. 

Problema violenţei familiale, nu poate fi tratată numai din perspectiva femeii-
victime şi a bărbatului-agresor, trebuie spus că şi femeile pot fi agresori, iar bărbaţii 
pot fi la rândul lor victime. Desigur că această situaţie este ceva mai rar întâlnită, 
însă ea există şi trebuie luată ca atare şi tratată. Cu alte cuvinte, România nu 
abordează deloc situaţia bărbaţilor abuzaţi de către partenerele lor de viaţă. La 
acest capitol, nu numai că nu există nici un fel de servicii specializate în domeniu, 
dar ţine şi de presupoziţia conform căreia există un număr nesemnificativ de 
victime-bărbaţi, care oricum nu ar solicita ajutor, temându-se de blamarea familiei 
extinse şi a societăţii. Este o situaţie problematică cu care deocamdată, ţara noastră 
alege să nu se confrunte guvernamental, legislativ şi instituţional. În plan mondial, 
însă, lucrurile stau total diferit, iar victimele-bărbaţi beneficiază de aceeaşi atenţie 
din partea autorităţilor de care beneficciază şi victimele de gen feminin. Deoarece 
violenţa este o formă gravă de tortură, atât femeile, cât şi bărbaţii sunt îndreptăţiţi a 
solicita şi a primi asistenţă specializată în acest sens. 

În mod constant, violenţa în familie, violenţa dintre partenerii de viaţă constituie 
o provocare pentru autorităţi, solicitând toată atenţia şi priceperea acestora de a se 
adapta în mod continuu spre a face faţă noilor provocări ivite. Prin intermediul 
noilor modificări legislative şi instituţionale, statul are scopul clar de a diminua 
amploarea fenomenului, mai ales de a scădea cifra nedeclarată, neştiută de către 
autorităţi a cazurilor de violenţă petrecută între membrii familiei. De asemenea, 
încrederea victimelor, cât şi a agresorilor în autorităţile statului constituie un element 
foarte important în procesul instrumentării tuturor cazurilor. Iar în această situaţie, 
trebuie făcute eforturi masive din partea instituţiilor statului, mai ales din partea 
Poliţiei, în scopul obţinerii unor rezultate cât mai bune şi eficiente în lupra impotriva 
agresivităţii şi violenţei. 

În încheiere, ţin să amintesc de un atribut fundamental al cercetătorului, acesta 
fiind de a veni mereu în slujba demersurilor guvernului de a rezolva problemele 
majore cu care se confruntă societatea. Urmărind perspectivele specialiştilor din 
diverse domenii, statul va putea avea o privire de ansamblu şi totodată o conturare 
şi descriere amănunţită a situaţiei. Astfel, prin intermediul studiilor şi al cercetărilor 
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efectuate, se fac posibile anumite diagnoze ce pot servi ulterior la conceperea unor 
strategii coerente, cu rezultate de durată în procesul de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie. Este foarte important ca rezultatele cercetărilor efectuate de 
către specialişti să fie luate în considerare la diversele acţiuni de prevenire şi combatere 
a problemei violenţei. Desigur că este vorba de costuri ridicate, implicând perspectiva 
individuală, familială, socială, legislativă, sanitară, politică şi instituţională. De asemenea, 
un partener foarte util în această luptă este mass-media care poate face diferenţa între 
o campanie reuşită, cu rezultate foarte bune şi eşecul unei tentative de a informa, 
educa şi sensibiliza populaţia.  
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he main objective of this paper is to emphasize the importance 
of services dedicated to the family of the aggressors. Thus, not 
just the victim of domestic violence, the couple's relationship, 

must benefit from the specialized services, but also the aggressor. It is about 
correcting aggressive behavior, as well as starting the whole process of 
rehabilitation of the individual. Human agressivity is extremely complex, and 
it requires a great deal of attention in addressing the various theoretical, 
contextual, individual, couple, institutional, legislative and moral perspectives. 
Romania is still at the beginning of designing specialized services exclusively 
for the family aggressor. Thus, there is only one center in Bucharest that offers 
specialized services to aggressors. As a result, administrative, legal and scientific 
efforts are required to address the issue, including the needs and assistance of 
the aggressor. Effective treatment of family violence involves both the victim 
as well as the aggressor. Also, the recorded number of cases of aggression 
and violence, both in the public space and in the intimate family area, has 
tripled over the last ten years due to the state's multiple efforts to make this 
issue known and to offer as many solutions to prevent and fight against it. 

Keywords: aggressor; victim; couple; specialized services; violence.  
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COMENTARII 
 

O IMAGINE A INDICELUI CALITĂȚII VIEȚII  
DIN ROMÂNIA ŞI URBANUL MARE ROMÂNESC  

ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL 

MARIANA STANCIU 

cest studiu prezintă un punct de vedere asupra modului de 
conceptualizare a unei componente de înaltă relevanță în 
cercetarea socială, cum este ceea ce autorii numesc indicele 

calității vieții, așa cum este prezentat acesta în baza de date NUMBEO.com⁕. 
Indicele respectiv, cu referire la nivel naţional şi la oraşe mari ne reține atenția ca 
posibil mijloc de comparaţie de larg interes social. Baza Numbeo.com utilizează 
ca termeni de referință indicatori analitici și sintetici ai calității vieții aferenți 
orașului New York (cărora li se atribuie valoarea relativă de 100%), precum 
indicele calității vieții, indicele puterii de cumpărare, indicele costului vieții, 
indicele costului locuirii, indicele timpului petrecut în trafic și alți indici. Datele 
din prezentul comentariu se referă la lunile iulie 2017 şi ianuarie 2018. Din 
concluziile acestui demers reţine atenţia faptul că România ocupă o poziţie mai 
puţin favorabilă în context internaţional; de asemenea municipiul Bucureşti 
oferă populaţiei, cel puțin în unele domenii, o calitate medie a vieții inferioară 
celei din alte municipii românești cu volume de populaţie semnificativ, dar 
mai mici decât capitala ţării. 

Cuvinte-cheie: calitatea vieții; UE; conceptualizare; indicatori; 
NUMBEO.com; orașe; România. 

INTRODUCERE, METODĂ ŞI DATE UTILIZATE 

Studiul de față aduce în atenţie câteva aspecte ale conceptului de calitate a 
vieții care a cunoscut schimbări de-a lungul timpului. De exemplu, prin anii 1930, 
Keynes prognoza că în mai puțin de un secol, creșterea venitului per capita al 
populației va face ca trebuințele de bază ale oamenilor să fie satisfăcute (atingând 
nivelul de saturație) și ca urmare, lumea nu va mai dori să lucreze peste 15 ore pe 
săptămână. Istoria a demonstrat însă că la nivel global, deși veniturile per capita au 
crescut într-adevăr, trebuințele omenirii au devenit aproape insațiabile, modalitățile 
de satisfacere a acestora evoluând necontenit. Ca urmare, orele de muncă în 
vederea creșterii bunăstării, cel puțin pentru o bună parte a omenirii, continuă să fie 
                                   

Adresa de contact a autorului: Mariana Stanciu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
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⁕ Numbeo.com, 2017, https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp. 

CALITATEA VIEŢII, XXIX, nr. 3, 2018, p. 291–306 

A



 MARIANA STANCIU 2 292 

la fel de numeroase ca în secolul al XIX-lea. Pe această temă, doi reputați autori 
Skidelsky R. și Skidelsky E. au scris o lucrare al cărei titlu – About How Much is 
Enough? Money and the Good Life, Penguin Random House, 2013 – ne-a reținut 
atenția în mod deosebit. Într-adevăr, iată o întrebare fundamentală pentru care nu 
credem a se găsi curând un răspuns satisfăcător. Cât de mult ar trebui să însemne 
destul, dar mai ales, ce ar trebui să conteze cu adevărat pentru viețile noastre. Care 
ar putea fi dimensiunile cele mai legitime și autentice ale unui concept precum 
calitatea vieții și cum ar putea fi operaționalizate optim în viața practică cele mai 
dezirabile valori ale vieții. Și cât este calitatea percepută a vieții o funcție directă a 
creșterii prosperității națiunilor ori cât ține aceasta de unele imponderabile, precum 
relația omului cu domeniul cunoașterii spirituale, relația dintre dezvoltarea cunoașterii 
și etica promovării vieții ș.a. 

PRECIZĂRI CONCEPTUALE  

Calitatea vieţii exprimă condiţiile în care se desfășoară viaţa umană, așa cum 
reies acestea din compararea unor realității obiective/subiective cu necesități, valori 
și aspiraţii general umane relevante. Evaluarea calității vieții poate avea o expresie 
globală, dar se poate referi şi la domenii distincte ale vieții, precum bunăstarea psihică, 
relaţiile interpersonale, bunăstarea materială, calitatea vieții de muncă, integrarea 
socială a persoanei ș.a. (Zamfir, coord., 1984)  

Calitatea vieții este un domeniu relativ nou în cercetarea socială, începuturile 
sale datând de pe la mijlocul secolului al XX-lea. Formalizarea matematică a 
domeniului este încă în stadiu incipient.  

Indicele calității vieții. Un indicator de bază al studierii calității vieții populației, 
precum indicele calității vieții se află încă într-o etapă exploratorie din perspectivă 
metodologică, acesta nedispunând încă de o fundamentare matematică și chiar 
conceptuală unanim acceptată. De aceea, pot exista abordări diferite ale acestui 
concept, în funcție de interesele de cercetare ale autorilor. În exegeza socială românească, 
până în prezent, nu a fost încă elaborat un concept unitar pentru indicele calității 
vieții, deși unele preocupări în acest sens au apărut în unele medii științifice –  
de exemplu, demersurile din domeniul medicinei – v. Darii Eugeniu, 2014, Evaluarea 
Calității Vieții – noua formulă conceptuală cu valență medico-socială și suport 
științific, Arta Medica, nr. 1 (52). 

În literatura de specialitate, am identificat unele variante metodologice remarcabile 
ale acestui indice, cele mai multe aplicate pe un domeniu al vieții sau altul. În studiul 
de față vom prezenta in extenso concepția site-ului american Numbeo.com(*) 
(*** Quality of Life Index, Numbeo.com, 2017), ai cărui indicatori vor fi utilizați 
pentru compararea României cu alte țări. În acest context, amintim totuși și concepția 
aparținând International Society for Quality-of-Life Studies (*** New Good Life 
Index, ISQLS, 2017) care a publicat mai multe studii referitoare la problematica 
definirii unui indice al unei vieți bune (v. Jan Delhey și Leonie C. Steckermeier 
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(2016), care se apropie, de asemenea, foarte mult, de tematica metodologiei de 
calcul a indicelui calității vieții. 

(*) Numbeo – bază de date internaționale referitoare la situația economică, socială și de 
mediu din lume. Aceasta oferă informații actuale și în dinamică temporală (începând din anul 
2009) asupra condițiilor de viață la nivel global, care se referă la costul vieții și puterea de 
cumpărare, calitatea și costurile locuirii, îngrijirea sănătății, condițiile de trafic, securitate și 
siguranță, devianță, delincvență sau crimă, poluarea mediului natural ș.a. 

Baza de indicatori Numbeo.com dispune de o formulă de calcul destul de 
elaborată și interesantă pentru indicele calității vieții, care, în opinia noastră, servește 
scopului ierarhizării calității vieții din marile orașe și chiar din statele lumii.  

Desigur, unele informații absolut indispensabile unei cercetări științifice de 
acest tip, de amploare globală, există cu certitudine la nivelul managementului intern 
al bazei, iar autorii nu publică în termeni foarte preciși condițiile și rigorile colectării 
datelor utilizate. Pe de altă parte, opțiunile privind introducerea în formula de 
calcul a indicelui calității vieții, a unora sau altora dintre indicatorii analitici avuți 
în vedere, poate constitui încă un subiect de dezbatere științifică, existând și alți 
indicatori analitici ce ar putea fi luați în calcul, dar care în varianta Numbeo.com 
sunt totuși ignorați. Menționăm în acest sens, de exemplu, doar seria indicatorilor 
de satisfacție precum, satisfacția cu viața de familie, satisfacția cu viața de muncă, 
satisfacția cu relațiile de vecinătate ș.a. Fără indicatori subiectivi de autoevaluare a 
unor date obiective şi fără referiri la situaţiile subiective (aşteptări, stări de satisfacţie/ 
insatisfacţie etc.) avem de-a face mai degrabă cu o analiză a condiţiilor de viaţă. 

Baza Numbeo colectează datele de două ori pe an, din surse autorizate 
(website-uri ale unor instituții guvernamentale, ale unor instituții de statistică, ale 
unor supermarket-uri, sau ale unor companii de taxi etc) și le filtrează automat sau 
semiautomat prin mai multe metode (de exemplu, eliminând eventuale valori 
aberante în raport cu valorile apropiate de valoarea medie a unui indicator). Filtrele 
utilizate sunt cu atât mai performante cu cât numărul de date colectate pentru 
același indicator este mai mare. 

În concepția Numbeo.com, indicele calității vieții (cu cât este mai ridicat, cu 
atât mai bine) este un indicator sintetic, structurat prin reunirea într-o formulă 
matematică a mai multor indicatori analitici, ce exprimă influențele unor factori de 
mare impact asupra vieții oamenilor. Acesta poate fi considerat un indice al 
condiţiilor de viaţă ale populaţiei care trăiește sau vizitează localităţile din care s-au 
cules datele. Indicatorii analitici respectivi sunt: indicele puterii de cumpărare (cu 
cât mai ridicat cu atât mai bine), raportul dintre prețurile locuințelor și nivelul 
veniturilor populației (mai mic este mai bine), indicele costului vieții (mai mic este 
mai bine), indicele de siguranță-securitate (mai ridicat este mai bine), indicele 
ocrotirii sănătății (mai ridicat este mai bine), indicele timpului petrecut în trafic 
(mai mic este mai bine), indicele poluării (mai mic este mai bine), indicele 
climatului (mai ridicat este mai bine) (*** 2016, Numbeo). 



 MARIANA STANCIU 4 294 

Formula de calcul a indicelui calității vieții este următoarea (în limbaj de 
programare JAVA):  

index.main = Math.max(0, 100 + purchasingPowerInclRentIndex / 2.5 – 
(housePriceToIncomeRatio * 1.0) – costOfLivingIndex / 5 + safetyIndex / 2.0 + 
healthIndex / 2.5 – trafficTimeIndex / 2.0 – pollutionIndex * 2.0 / 3.0 + 
climateIndex / 2.0). 

Ca urmare a recunoașterii tot mai largi a existenței, la nivel global, a unei 
problematici a calității climatului, această formulă a suferit în anul 2015 unele 
modificări, prin luarea în calcul în formula sintetică și a indicelui de climat. 

Termenii de referință (de comparație), pentru calcularea indicilor analitici din 
formula sintetică aferentă fiecărui oraș sau stat sunt valorile corespunzătoare 
orașului New York. Pentru orașul New York, fiecare indice are valoarea 100%. 
Dacă unui oraș sau unei țări, îi corespunde, de exemplu, indicele costului vieții de 
80, aceasta înseamnă că în orașul sau țara respectivă costul vieții este cu 20% mai 
scăzut decât în New York.  

Precizăm în continuare definițiile indicilor analitici, cuprinși în indicele 
calității vieții din baza Numbeo.com: 

Indicele puterii de cumpărare locale arată puterea relativă de cumpărare a 
bunurilor și serviciilor dintr-un oraș în raport cu salariul mediu din orașul respectiv. 
Dacă puterea de cumpărare locală este, de exemplu, 40%, aceasta înseamnă că 
locuitorii acelui oraș, cu salariul lor mediu își pot permite cu 60% mai puține 
bunuri și servicii comparativ cu ceea ce pot cumpăra locuitorii orașului New York 
cu un salariu mediu. 

Indicele costului locuirii (chiriei) este o estimare a mărimii prețurilor pentru 
închirierea unui apartament în oraș. 

Indicele valorii proprietăților. Nu există o formulă standard, larg consacrată, 
de calcul pentru un asemenea indice. De aceea, în acest context, prețul median al 
unei locuințe raportat la nivelul median de venit disponibil al familiei (indice 
exprimat, în general, prin anii de care este nevoie pentru cumpărarea unei locuințe 
cu preț median, de către o familie cu venit median) este o evaluare de bază a puterii 
de cumpărare a unei locuințe (o valoare mai mica a acestui raport este preferabilă).  

Amortizarea locuinței ca procent din venit este raportul dintre costul lunar 
real al amortizării și venitul familial rămas după plata amortizării locuinței (mai 
mic este mai bine). Venitul familial se estimează în funcție de salariul mediu lunar, 
asumându-se faptul că amortizarea 100% a locuinței se efectuează în 20 de ani 
pentru o locuință ori apartament de 90 de metri pătrați, al cărei preț pe metrul pătrat 
este media dintre prețul pe metrul pătrat în centrul orașului și metrul pătrat la periferie.  

Prin raportarea prețului unei locuințe la costul închirierii acesteia în intervalul 
de amortizare a costului locuinței se poate afla dacă este mai avantajos ca o 
locuință să fie închiriată decât cumpărată sau invers. O valoare mai mică a acestui 
raport indică avantajul cumpărării locuinței, în timp de un raport mai mare indică 
avantajul închirierii acesteia. Indicele accesului la credit pentru achitarea unei 
locuințe este inversul ratei amortizării ca procent din venit: 100/rata amortizării ca 
procent din venit (mai mare este mai bine). 
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Indicele costului vieții este un indicator relativ al mărimii prețurilor bunurilor 
și serviciilor de consum și include prețurile produselor de băcănie, ale produselor 
servite în restaurante, tarifele din transporturile de persoane și costul utilităților. Nu 
include costurile de cazare (la hotel) sau costurile de locuire (chirii sau rata lunară 
pentru achitarea locuinței la bancă). 

Indicele costului produselor de băcănie este o estimare a mărimii prețurilor 
de piață ale produselor de băcănie în oraș.  

Indicele costului produselor din restaurante estimează mărimea prețurilor 
felurilor de mâncare și băuturilor servite în restaurante.  

Indicele securității și siguranței personale este opus indicelui crimei. Un indice 
mai mare de siguranță indică un oraș considerat mai sigur. Indicele crimei cuantifică 
numărul de infracțiuni raportate la numărul de locuitori. Indicele crimei utilizează o 
scală de la 0 la 100. Este o estimare a nivelului general al criminalității dintr-un 
oraș sau o țară. O valoare sub 20% este considerate foarte scăzută, între 20–39% – 
scăzută, între 40–60% moderată, între 61–80% ridicată, peste 80% – foarte ridicată.  

Indicele îngrijirii sănătății este o estimare a calității generale a unui sistem 
de îngrijire a sănătății (estimate de-a lungul a 36 luni), a calității profesioniștilor din 
sistem, a calității echipamentului medical, a calității personalului auxiliar, a rentabilității 
sistemului ș.a. Acest indice poate avea și o expresie exponențială. Se calculează 
utilizănd o serie de formule empirice foarte complexe care pot fi accesate pe site-ul 
Numbeo. 

Indicele timpului petrecut în trafic este un indice compozit al timpului 
consumat în trafic pentru a ajunge la locul de muncă și o estimare a disconfortului 
creat; estimarea consumului de CO2 în trafic și a ineficienței generale a sistemului 
de trafic. 

Indicele de timp este o medie a timpului de care este nevoie pentru un drum, 
în minute. 

Indicele exponențial al timpului este o estimare a disconfortului cauzat de 
timpul prea lung de transport. Acesta crește exponențial cu fiecare minut suplimentar 
timpului considerat normal pentru drum și nu poate fi mai mare de 25 de minute. 

Indicele ineficienței este o estimare a ineficienței traficului din perspectiva 
riscurilor asumate de conducătorii auto, a timpului prea lung de deplasare ș.a. Este 
o evaluare compusă din mai multe măsurători ale economiei de scală aplicate 
diferiților parametri ai traficului. 

Indicele emisiei de CO2 este o estimare a consumului de CO2 ca urmare a 
timpului petrecut în trafic. Se măsoară în grame. 

Indicele poluării este o estimare a poluării mediului la nivel urban. Cea mai 
mare pondere este acordată poluării aerului, apoi poluării/accesibilității la apa potabilă, 
altor factori poluatori acordându-li-se o importanță mai redusă. Indicele are la bază 
date referitoare la percepțiile populației asupra domeniului poluării, dar și unele 
date obiective sau relevante publicate de Organizația Mondială a Sănătății sau de 
alte instituții specializate relevante în domeniu. Scala Exponențială a Poluării cuprinde 
valori foarte mari pentru orașele foarte poluate și valori foarte mici pentru cele relativ 
nepoluate. Formula de calcul a indicelui poluării este o funcție de tip exponențial. 
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Orașele mai mari din România, pe criteriul numărului de locuitori, sunt 
următoarele: Bucureşti – 1 920 610 persoane, Iaşi – 321 606 locuitori, Cluj-Napoca – 
304 527 locuitori, Timişoara – 303 737 persoane, Constanţa – 297 251 locuitori, 
Craiova 294 774, Galaţi 286 165, Braşov 275 237, potrivit datelor INS privind 
populaţia stabilă la data de 1 ianuarie 2013 (Burete, 2014). 

INDICELE CALITĂŢII VIEŢII – NIVEL GLOBAL, EUROPEAN, NAŢIONAL, 
ORAŞE MARI VEST EUROPENE ŞI EST EUROPENE,  
ORAŞE MARI ROMÂNEŞTI, ÎN CONTEXT GLOBAL 

Nivel global, România în context. În valul de analiză din ianuarie 2018 au 
fost incluse 60 de ţări, România ocupând locul 35 cu o valoare a indicelui calităţii 
vieţii de 144,05. Extremele pe totalul ţărilor se situează între 190,22 (Austria) şi 
81,09 (Vietnam).  

 
Tabelul nr. 1 

 
Indicele calității vieții – România în context global – ianuarie 2018 
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1 Danemarca 197,75 117,53 77,98 77,07 93,30 7,22 28,53 23,60 82,42 
2 Finlanda 195,30 119,42 76,30 75,40 81,70 7,49 33,23 12,07 58,63 
3 Olanda 191,25 109,48 71,06 81,08 82,69 6,74 32,73 27,16 86,93 
4 Elveția 190,81 126,15 78,24 71,73 131,39 10,94 29,28 23,01 79,78 
5 Austria 190,22 98,69 79,59 78,80 81,47 9,58 27,02 22,87 77,74 
6 Germania 190,04 125,01 63,35 75,44 74,35 8,05 31,25 27,32 82,53 
7 Australia 188,70 122,98 57,45 76,21 84,30 7,41 36,32 24,76 92,41 
8 Noua Zeelandă 182,40 98,61 60,85 71,95 83,41 8,18 34,48 21,77 96,10 
9 Statele Unite 180,56 127,62 50,42 68,38 72,95 3,34 34,74 31,70 78,23 

10 Suedia 176,81 113,01 50,74 70,42 83,70 10,52 30,68 19,10 75,08 
11 Estonia 176,44 74,82 79,17 71,35 57,65 9,24 32,73 17,17 63,61 
12 Norvegia 176,27 107,95 56,67 74,66 113,70 8,71 31,04 20,22 71,89 
13 Japonia 176,04 107,35 86,90 81,72 86,58 12,64 44,48 41,66 84,82 
14 Slovenia 175,36 80,33 75,29 64,69 59,65 8,38 27,78 26,25 76,30 
15 Spania 174,92 90,67 63,26 77,49 61,75 8,00 31,42 38,11 93,94 
16 Canada 173,90 118,92 60,72 70,58 72,48 6,12 36,07 27,70 52,82 
17 Marea Britanie 171,89 108,54 58,80 74,19 75,85 9,31 35,75 37,71 87,92 
18 Portugalia 166,71 61,97 65,46 69,50 55,86 10,01 30,28 30,53 97,45 
19 Franța 166,22 101,21 54,71 78,03 83,86 9,93 35,03 40,41 89,80 
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20 Belgia 164,00 98,91 57,83 80,43 83,35 7,10 34,63 48,92 86,14 

21 Emiratele Arabe 
Unite 163,54 124,78 81,25 63,48 67,21 4,88 37,49 55,78 45,43 

22 Irlanda 163,53 96,10 56,18 53,02 85,45 7,63 37,47 28,66 89,43 
23 Taiwan 163,28 106,38 79,26 82,00 65,42 14,35 33,15 63,25 83,79 
24 Croaţia 162,36 59,77 73,00 63,83 55,06 11,09 29,55 32,73 88,83 
25 R. Cehă 162,01 76,35 71,19 75,36 50,09 12,73 30,30 41,02 77,87 
26 Qatar 159,62 125,05 84,30 70,50 65,37 5,15 34,78 70,24 45,48 
27 Coreea de Sud 155,38 109,36 64,17 83,40 82,94 14,05 37,24 52,87 67,20 
28 Slovacia 155,37 67,29 69,85 64,42 50,41 9,88 32,17 40,67 77,66 
29 Israel 152,25 102,30 63,10 74,05 86,53 13,85 36,73 60,27 93,61 
30 Singapore 150,45 95,89 83,77 69,61 91,40 22,20 45,99 33,94 57,99 
31 Arabia Saudită 149,58 131,46 63,31 60,19 47,86 2,79 34,01 71,72 41,02 
32 Lituania 148,98 57,29 62,41 66,81 53,24 13,02 28,69 33,14 68,76 
33 Polonia 146,58 74,42 63,77 62,08 45,20 9,77 33,60 51,12 75,80 
34 Italia 146,13 81,07 55,47 68,01 79,06 9,88 37,01 53,11 91,38 
35 România 144,05 66,20 70,96 54,56 39,71 9,10 33,40 53,04 76,19 
36 Africa de Sud 137,89 99,83 24,29 62,96 48,05 3,49 43,26 62,15 95,98 
37 Grecia 137,43 53,80 60,93 54,18 63,15 9,46 32,16 52,85 92,58 
38 Ungaria 132,31 50,62 63,49 51,09 48,60 13,32 34,12 46,57 78,51 
39 Argentina 131,85 60,15 38,21 71,31 53,74 10,68 41,55 53,64 98,22 
40 Bulgaria 129,69 54,44 60,30 52,11 41,21 8,58 31,12 63,03 81,58 

41 Bosnia și 
Herţegovina 129,33 52,40 59,95 55,90 39,26 11,56 27,48 61,56 78,89 

42 Turcia 127,64 53,78 58,94 70,42 41,80 8,95 46,29 69,44 93,16 
43 Mexic 126,42 58,18 48,95 68,62 33,56 7,80 42,03 66,13 82,49 
44 Serbia 123,48 41,81 62,24 53,42 39,59 17,22 28,95 56,58 82,93 
45 Chile 122,73 54,53 53,52 61,90 55,24 13,09 35,07 66,79 90,21 
46 India 122,09 79,27 55,84 67,39 26,88 9,73 46,76 75,89 65,68 
47 Malaezia 116,05 72,98 36,95 65,64 44,73 9,62 37,60 66,52 58,11 
48 Indonezia 112,89 37,49 55,28 65,95 39,74 13,07 42,75 60,66 68,19 
49 Colombia 112,15 38,59 49,34 67,80 35,29 18,09 48,10 62,47 96,72 
50 Hong Kong 110,28 82,86 79,10 63,81 78,72 41,08 41,26 69,35 83,64 
51 Rusia 103,32 51,11 54,80 56,77 43,89 11,44 48,26 63,26 44,70 
52 Thailanda 101,18 38,59 52,75 80,87 48,91 22,78 39,21 72,86 68,64 
53 Pakistan 100,35 41,11 48,77 57,47 25,08 12,48 41,55 77,50 71,90 
54 Brazilia 100,13 41,55 29,45 52,65 51,33 16,26 45,27 59,48 94,23 
55 China 99,43 72,28 60,56 62,88 44,56 28,20 42,55 85,89 78,81 
56 Philipine 99,11 34,02 59,87 68,22 35,99 17,84 44,24 72,55 60,63 
57 Ucraina 95,96 30,24 50,61 50,11 25,98 18,21 38,50 67,24 70,20 
58 Iran 92,43 45,60 50,60 51,22 34,56 12,45 49,46 81,21 69,54 
59 Egipt 84,42 24,67 46,28 44,42 25,69 12,68 46,69 87,64 91,98 
60 Vietnam 81,09 30,09 47,78 52,45 39,44 21,34 31,10 88,10 71,24 

Sursa: *** Numbeo, Quality of Life Index for Country, 2018, https://www.numbeo.com/quality-of-
life/rankings_by_country.jsp. 
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Comparativ cu iulie 2017 (când indicele calităţii vieţii din România era de 138,19) 
ţara ocupa poziţia 31 din 56 de ţări. Dacă în clasamentele statelor din UE28 (Eurostat) 
privind nivelul veniturilor populației sau unele dimensiuni ale standardului de viață, 
în anii 1990–2015, România se clasa sistematic în coada plutonului, împărțind ultimul/ 
penultimul loc, de regulă, cu Bulgaria, în clasamentul global al indicelui calității 
vieții, realizat de Numbeo, România surclasează câteva state din UE28, precum 
Bulgaria, Ungaria, Grecia și chiar Italia. Extremele valorilor indicelui pentru 2017 
erau de 180,14 Danemarca şi 94,23 Pakistan  

Totuşi, în ianuarie 2018, România era surclasată şi de țări care în iulie 2017 
se situau în urma sa, precum Singapore, Italia ș.a. 

ORAŞE MARI DIN EUROPA – ORAŞE MARI ROMÂNEŞTI,  
ÎN CONTEXT GLOBAL 

La acest criteriu au fost selecționate 65 de orașe europene mari.  
 

Tabelul nr. 2  
 

Indicele calității vieții – orașe românești în context urban mare european – iulie 2017 
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1 Eindhoven, Olanda 193,14 101,65 76,42 85,74 77,80 5,15 28,15 20,53 85,33 
2 Edinburgh, M. Britanie 186,02 93,93 69,10 79,83 78,57 7,21 23,95 16,69 84,01 
3 München, Germania 185,68 108,18 83,60 83,64 80,31 13,55 34,33 17,42 76,63 
4 Zürich, Elveția 180,68 126,30 81,33 74,67 149,53 9,47 36,03 15,56 82,16 
5 Luxemburg, Luxemburg 179,33 104,71 73,84 77,70 87,43 11,70 34,36 18,41 84,27 
6 Malaga, Spania 179,17 84,51 71,95 71,40 57,64 5,73 27,62 28,79 93,30 
7 Viena, Austria 178,12 88,36 78,91 78,91 75,98 12,87 25,44 21,11 79,85 
8 Copenhaga, Danemarca 174,36 93,39 78,73 72,21 97,14 8,39 30,77 23,98 83,84 
9 Stuttgart, Germania 172,34 114,35 77,15 68,55 74,52 7,50 32,08 41,42 80,00 

10 Cork, Irlanda 171,81 88,99 69,65 60,40 81,57 6,97 37,00 16,69 90,41 
11 Helsinki, Finlanda 170,99 99,09 75,36 74,78 87,24 10,44 36,81 15,58 61,33 
12 Valencia, Spania 170,51 81,71 72,91 81,37 59,16 6,67 30,54 41,17 90,11 
13 Gothenburg, Suedia 169,46 96,41 58,64 65,24 84,06 10,66 20,00 18,82 76,48 
14 Glasgow, M. Britanie 168,73 99,45 54,09 84,68 75,20 5,07 40,82 29,48 84,61 
15 Geneva, Elveția 166,92 115,20 75,39 68,73 142,12 10,54 24,48 30,64 81,85 
16 Rotterdam, Olanda 166,43 97,14 62,67 80,13 77,47 5,49 31,69 42,27 87,60 
17 Hamburg, Germania 163,95 95,78 53,61 81,08 81,95 9,22 30,52 30,70 83,21 
18 Amsterdam, Olanda 163,24 85,23 65,64 72,68 88,25 9,69 27,52 31,01 87,09 
19 Reykjavik, Islanda 161,24 68,49 76,85 65,31 130,73 7,63 21,10 14,13 69,12 
20 Tallinn, Estonia 160,24 62,36 78,63 69,44 57,45 10,54 34,11 20,80 63,47 
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21 Berlin, Germania 159,52 96,65 60,87 76,52 72,32 9,58 32,08 41,83 83,35 
22 Ljubljana, Slovenia 159,16 62,86 75,29 66,10 64,38 11,95 26,08 26,35 76,07 
23 Gdansk, Polonia 158,96 68,69 68,51 65,20 44,92 9,67 28,95 29,57 71,99 
24 Frankfurt, Germania 158,07 98,02 59,64 67,51 84,17 9,13 27,04 39,81 84,18 
25 Brno, R.Cehă 153,92 65,20 71,68 75,58 47,67 10,73 27,22 45,11 77,14 
26 Zagreb, Croația 152,09 58,91 72,36 68,49 55,84 10,99 32,97 35,01 80,84 
27 Praga, R.Cehă 151,40 67,23 71,58 73,61 50,87 14,95 36,03 37,20 81,64 
28 Lisabona, Portugalia 149,70 55,22 67,48 68,69 55,94 13,48 35,54 35,70 97,89 
29 Cluj-Napoca, România 149,46 50,24 77,49 66,71 39,79 12,19 29,23 38,26 72,61 
30 Porto, Portugalia 148,74 58,50 56,18 73,46 53,77 9,65 30,87 42,85 96,79 
31 Stockholm, Sweden 147,58 88,09 52,76 68,43 91,21 16,29 38,84 16,00 69,60 
32 Madrid, Spania 145,30 77,35 69,85 78,38 67,57 10,17 37,62 56,59 84,92 
33 Timișoara, România 145,30 52,10 77,09 64,48 38,84 10,11 22,09 56,41 79,94 
34 Bratislava, Slovacia 145,08 63,59 68,92 64,37 52,35 11,46 33,07 43,13 80,01 
35 Vilnius, Lituania 143,73 48,59 67,41 66,99 53,26 15,07 28,52 26,99 65,33 
36 Varșovia, Polonia 140,04 67,94 73,70 61,64 46,32 11,30 37,35 51,26 74,32 
37 Oslo, Norvegia 139,21 86,67 53,57 73,31 114,78 11,93 40,00 25,02 59,99 
38 Dublin, Irlanda 137,24 82,09 48,28 50,81 88,49 8,38 39,40 34,58 86,31 
39 Manchester, M. Britanie 136,61 82,15 43,27 77,70 75,02 7,32 40,26 53,40 87,28 
40 Riga, Letonia 135,71 46,77 61,70 57,68 52,91 10,03 33,19 36,86 74,57 
41 Bruxelles, Belgia 134,87 86,75 48,02 77,64 82,68 7,22 33,71 64,61 86,35 
42 Minsk, Belarus 133,00 34,58 76,37 58,85 36,11 17,27 27,76 38,39 64,23 
43 Tesalonic, Grecia 130,69 44,31 65,55 64,94 62,20 9,15 22,32 63,61 88,10 
44 Cracovia, Polonia 129,17 67,86 72,36 62,24 44,10 10,87 32,15 71,10 72,36 
45 Novi Sad, Serbia 128,77 35,97 54,04 50,36 37,94 16,94 18,31 40,13 82,95 
46 Iași, România 128,65 45,67 73,72 59,38 38,51 11,87 30,46 59,36 72,44 
47 Barcelona, Spania 128,61 70,89 62,62 71,73 68,00 13,10 33,38 70,09 91,11 
48 Wroclaw, Polonia 128,31 58,58 66,62 58,24 44,39 10,13 37,29 60,01 77,79 
49 Sofia, Bulgaria 120,94 51,44 55,36 53,51 41,76 9,40 30,83 60,48 74,32 
50 Budapesta, Ungaria 119,36 47,17 61,58 51,45 48,64 13,15 36,82 53,08 77,39 
51 Turin, Italia 118,86 73,54 46,10 67,37 71,63 9,54 28,27 76,36 85,09 
52 București, România 116,39 50,74 71,82 53,13 42,28 10,28 38,37 71,66 73,87 
53 Paris, Franța 115,49 89,07 46,76 72,33 89,98 16,44 42,39 69,70 88,94 
54 Milano, Italia 113,56 61,78 53,82 72,00 84,32 17,69 36,74 64,58 87,35 
55 Atena, Grecia 111,43 46,02 50,14 51,79 63,17 10,24 36,76 64,56 94,58 
56 Londra, M.Britanie 109,72 77,75 53,52 69,32 89,34 24,16 48,75 58,40 88,40 

57 Sarajevo, Bosnia/ 
Herzegovina 109,42 42,32 54,12 61,28 41,89 13,35 30,40 71,26 76,09 

58 Belgrad, Serbia 107,70 34,83 62,94 54,01 41,52 22,25 32,48 59,92 82,32 
59 Saint Petersburg, Rusia 100,32 46,63 58,06 60,83 46,66 14,16 53,02 62,69 60,33 
60 Skopje, Macedonia 97,92 37,51 54,91 62,87 37,33 15,11 34,81 82,97 76,81 
61 Roma, Italia 96,57 59,82 44,92 59,84 78,60 20,30 46,70 67,32 91,48 
62 Lvov, Ucraina 94,35 22,69 56,79 55,43 26,97 23,33 42,64 57,67 69,61 
63 Kiev, Ucraina 90,11 28,42 51,17 53,21 31,28 19,69 36,85 70,02 68,77 
64 Ecaterinburg, Rusia 89,95 44,02 49,84 68,41 41,93 11,07 33,92 75,86 21,17 
65 Moscova, Rusia 89,10 51,46 54,79 57,50 50,74 20,47 55,34 62,66 54,55 

Sursa: *** Europe: Quality of Life Index 2017 Mid-Year, Numbeo 2017, https://www.numbeo.com/ 
quality-of-life/region_rankings.jsp?title=2017-mid&region=150. 
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În contextul urbanului mare european, din România au fost selecționate 
următoarele orașe: Cluj-Napoca pe locul 29 – cu un icv = 149,46, Timișoara pe 
locul 33 cu un icv = 145,30, Iași pe locul 46 – cu un icv = 128,65, București pe 
locul 52 – cu un icv = 116,39 (Tabelul nr. 2). Cel mai ridicat indice al calității vieții 
a fost înregistrat în orașul Eindhoven, Olanda – 193,14, iar cel mai scăzut Moscova, 
Rusia – 89,10. Surprinzător este faptul că între orașele cu un icv inferior Bucureștiului 
se numără Roma – 96,57, Londra – 109,72, Atena – 111,43, Milano – 113,56 și 
Paris – 115,49. 

De reţinut că toate cele trei oraşe româneşti din provincie s-au situat înaintea 
Bucureștiului, iar Timişoara devansa Bucureştiul la toți indicatorii analitici, înregistrând 
valori superioare celor aferente capitalei.  

INDICELE COSTULUI VIEŢII – ORAŞE MARI EST EUROPENE,  
ORAŞE MARI ROMÂNEŞTI, ÎN CONTEXT GLOBAL 

Nivelul global – România, în context. Pentru ilustrarea contextului global al 
indicelui costului vieții au fost selectate 115 state (iulie 2017).  

România cu icv = 38,71% din valoarea indicatorului aferent orașului New 
York, se situează pe locul 85 în ordinea scăderii valorii indicatorului (Anexa 1). 

La nivel global, cel mai ridicat cost al vieții s-a înregistrat în Bermude – 
150,38% din indicele aferent orașului New York (100%). Tot acolo s-a înregistrat 
cel mai ridicat cost al chiriei – 109,10% –, cel mai ridicat preț al produselor de 
băcănie, cele mai ridicate prețuri practicate în restaurante.  

Cea mai ridicată putere de cumpărare locală s-a înregistrat în Arabia 
Saudită (care ocupă locul 61 în clasamentul general) – 119,44%.  

Putere locală de cumpărare peste nivelul orașului New York s-a înregistrat, 
de asemenea, în Elveția, Australia, Finlanda, Statele Unite, Emiratele Arabe Unite 
și Qatar. 

Cel mai scăzut indice al costului vieții s-a înregistrat în Egipt – 25,39%.  
Cea mai scăzută putere de cumpărare locală s-a înregistrat în Venezuela 

(3,30%), aceasta fiind urmată de Siria (11,39%), Cambodgia (14,38%) și Etiopia 
(14,53). 

Indicele costului vieții – orașe mari est-europene, orașe mari românești, în 
context global. În grupul orașelor mari din estul Europei au fost selectate 41 de entități, 
dintre care 8 din România. În iulie 2017, cel mai ridicat cost al vieții se înregistra în 
orașul Bratislava din Slovacia – 52,35% din nivelul orașului New York, acesta 
fiind urmat de orașul Praga cu 50,87%. Cele mai ridicate chirii se practicau totuși nu 
la Bratislava sau Praga, ci la Moscova (unde erau și cele mai ridicate prețuri pentru 
produsele distribuite prin restaurante – indice 54,24% din indicele corespunzător 
din New York). Cele mai scăzute costuri ale chiriilor puteau fi găsite în orașele 
Craiova din România, urmat de Plovdiv din Bulgaria. 

Cele mai scăzute valori ale indicelui costului vieții, în orașele mari din estul 
Europei, exceptând orașele din Ucraina și Chișinăul, s-au înregistrat în orașele 
românești Craiova – 33,88 și Arad – 35,12%. 
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Tabelul nr. 3 
 

Indicele costului vieții – și indicatori componenți – orașe mari est-europene – iulie 2017 
 

Rang Orașul 

Indicele 
costului 

vieții 
(icv) 

Indicele 
chiriei 

Costul 
vieții 
plus 

indicele 
chiriei 

Indicele 
costului 

produselor 
de băcănie 

Indice 
prețuri în 

restaurante 

Indice 
putere de 

cumpărare 
locală 

1 Bratislava, Slovacia 52,35 20,35 36,59 48,10 39,34 63,59 
2 Praga, R. Cehă  50,87 22,19 36,75 45,88 36,59 67,23 
3 Moscova, Rusia 50,74 32,41 41,72 40,37 54,24 51,46 
4 Kosice, Slovacia 50,60 15,11 33,13 46,73 30,46 51,54 
5 Budapesta, Ungaria 48,64 16,13 32,63 39,62 36,00 47,17 
6 Brno, R. Cehă 47,67 16,69 32,42 43,94 32,88 65,20 
7 Saint Petersburg, Rusia 46,66 19,33 33,20 39,01 46,68 46,63 
8 Varșovia, Polonia 46,32 20,42 33,56 37,86 39,58 67,94 
9 Gdansk, Polonia 44,92 15,10 30,24 35,33 35,43 68,69 

10 Wroclaw, Polonia 44,39 17,27 31,03 37,03 37,09 58,58 
11 Debrețin, Ungaria 44,35 9,30 27,09 38,71 31,82 38,08 
12 Krakow (Cracow), Polonia 44,10 16,94 30,73 36,13 35,59 67,86 
13 Gdynia, Polonia 43,79 12,88 28,57 36,82 34,21 63,58 
14 Olomouc, R. Cehă 43,74 12,05 28,14 42,36 29,58 70,25 
15 Bydgoszcz, Polonia 43,30 13,75 28,75 35,28 36,28 56,70 
16 Poznan, Polonia 43,29 14,03 28,88 37,26 35,33 62,53 
17 Ostrava, R.Cehă 43,20 10,07 26,89 39,47 30,57 67,90 
18 Lodz, Polonia 42,58 11,96 27,50 34,40 33,61 59,73 
19 București, România 42,28 12,91 27,82 35,50 38,81 50,74 
20 Szczecin, Polonia 42,21 11,76 27,21 34,70 32,29 55,80 
21 Ekaterinburg, Rusia 41,93 11,76 27,08 37,88 35,40 44,02 
22 Sofia, Bulgaria 41,76 11,55 26,89 37,17 32,50 51,44 
23 Lublin, Polonia 41,13 14,20 27,87 33,97 31,92 50,16 
24 Katowice, Polonia 40,31 11,30 26,03 33,87 30,72 74,06 
25 Varna, Bulgaria 40,18 8,13 24,40 36,77 32,69 43,91 
26 Cluj-Napoca, România 39,79 12,51 26,36 34,83 31,60 50,24 
27 Novosibirsk, Rusia 39,43 12,32 26,08 36,10 32,49 40,85 
28 Timisoara, Romania 38,84 9,89 24,59 33,80 31,98 52,10 
29 Sibiu, România 38,79 7,97 23,62 33,21 32,16 39,29 
30 Plovdiv, Bulgaria 38,72 6,77 22,99 35,02 29,91 41,87 
31 Iași, România 38,51 9,31 24,13 32,17 32,57 45,67 
32 Brașov, România 36,88 8,56 22,93 31,56 30,70 59,73 
33 Minsk, Belarus 36,11 11,84 24,16 30,07 39,17 34,58 
34 Arad, România 35,12 8,38 21,96 30,37 25,30 60,36 
35 Craiova, România 33,71 6,00 20,07 28,93 24,15 50,73 
36 Odesa, Ucraina 33,60 10,83 22,39 24,64 28,77 26,62 
37 Chișinău, Moldova 33,40 9,18 21,47 27,81 23,21 27,77 
38 Kiev, Ucraina 31,28 13,59 22,57 24,51 24,40 28,42 
39 Dnipropetrovsk, Ucraina 28,09 7,13 17,77 22,74 20,69 31,03 
40 Harkov, Ucraina 27,85 9,94 19,03 22,03 19,26 22,54 
41 Lvov, Ucraina 26,97 8,48 17,87 22,66 17,35 22,69 

Sursa: *** Cost of Living > Index by City > Europe > Eastern Europe, Numbeo, 2017 July, https:// 
www.numbeo.com/cost-of-living/region_rankings.jsp?title=2017-mid&region=151. 
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Capitala practică și cele mai ridicate costuri ale chiriei, costuri ale produselor 
de băcănie și prețuri ale produselor distribuite prin restaurante. În privința indicelui 
puterii de cumpărare locală, orașul Arad deține supremația cu 60,36% din puterea 
de cumpărare existentă în orașul New York, acesta fiind urmat îndeaproape de 
orașul Brașov, cu 59,73%. Capitala se situează în urma acestora, la distanță de 
aproape 10 puncte procentuale de acestea. 

CONCLUZII 

Din datele bazei Numbeo.com rezultă că România se remarcă în context global 
și european, prin puterea de cumpărare scăzută, prin indicele costului vieții foarte 
scăzut și printr-un indice al timpului petrecut în trafic scăzut. De asemenea, se 
remarcă printr-un indice de securitate ridicat și un indice de climat ridicat. Punctele 
cele mai critice din perspectiva indicelui calității vieții se înregistrează la indicele 
ocrotirii sănătății care este moderat, în privința raportului de preț proprietate la venit 
care este moderat și în privința indicelui de poluare, care este moderat. 

Un indice al puterii de cumpărare scăzut în condițiile unui indice al costului 
vieții foarte scăzut poate părea expresia unui paradox și totuși, nu este vorba despre 
un paradox în cazul României. Acesta este un efect, pe de o parte, al nivelului 
deosebit de scăzut al veniturilor populației, iar pe de altă parte, al menținerii pe 
termen lung al unui raport dezavantajos pentru populație, între nivelul mediu al 
veniturilor și nivelul general al prețurilor bunurilor și serviciilor de consum. 
Indicele puterii de cumpărare din România reprezenta, la mijlocul anului 2017, 
doar 57,17% din puterea de cumpărare existentă în orașul New York. 

Anexa 1 
Tabelul nr. 4 

 
Indicele costului vieții (icv) nivel global – România în context, iulie 2017 

 

Rang Țara 

Indicele 
costului 

vieții 
(icv) 

Indicele 
chiriei 

Costul 
vieții 
plus 

indicele 
chiriei 

Indicele 
costului 

produselor 
de băcănie 

Indice 
prețuri în 

restaurante 

Indice 
putere de 

cumpărare 
locală 

1 Bermude 150,38 109,10 130,06 149,89 151,90 87,25 
2 Elveția 138,16 56,01 97,72 145,50 132,81 114,60 
3 Islanda 130,79 53,62 92,79 127,65 140,48 68,80 
4 Norvegia 112,75 39,53 76,70 108,35 124,05 92,20 
5 Bahamas 109,37 37,55 74,01 109,34 94,59 50,21 
6 Danemarca 93,27 37,55 65,83 74,12 113,18 98,67 
7 Insulele Virgine 93,06 48,83 71,28 91,32 81,82 70,68 
8 Japonia 89,50 25,56 58,02 97,32 49,61 92,48 
9 Israel 88,56 34,08 61,74 76,08 96,06 92,26 
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continuare (Tabelul nr. 4) 
 

10 Singapore 88,07 66,99 77,69 81,34 61,40 88,14 
11 New Zeeland 87,53 33,55 60,95 83,44 81,95 89,65 
12 Luxembourg 87,52 53,33 70,69 78,28 95,98 99,16 
13 Australia 85,96 40,94 63,80 85,43 81,36 107,84 
14 Irlanda 84,88 42,12 63,83 70,93 90,92 87,26 
15 Suedia 83,32 26,67 55,43 78,31 84,68 94,77 
16 Belgia 82,24 29,86 56,45 74,60 89,68 80,41 
17 Finlanda 81,23 28,00 55,02 71,11 85,82 101,93 
18 Franța 81,16 26,03 54,02 78,57 76,18 89,37 
19 Coreea de Sud 81,07 22,01 51,99 99,94 46,95 89,74 
20 Olanda 79,61 34,22 57,26 64,02 89,45 94,23 
21 Hong Kong 79,24 82,67 80,93 83,40 56,30 74,04 
22 Austria 78,98 26,75 53,26 76,16 72,71 87,11 
23 Italia 77,36 21,58 49,90 68,48 80,94 68,09 
24 Statele Unite 77,23 38,76 58,29 80,83 72,68 114,73 
25 Marea Britanie 76,02 33,26 54,97 62,67 83,05 92,50 
26 Germania 73,18 27,07 50,48 59,89 68,54 107,90 
27 Uruguay 72,83 19,53 46,58 59,31 74,25 28,99 
28 Canada 72,82 29,09 51,29 74,55 67,44 98,45 
29 Puerto Rico 71,18 18,93 45,46 71,73 64,01 84,28 
30 Malta 70,17 25,61 48,23 61,01 74,55 57,69 

31 Emiratele Arabe 
Unite 70,14 65,60 67,91 59,96 65,78 106,06 

32 Kuwait 69,54 37,01 53,52 68,49 48,54 79,99 
33 Qatar 69,48 67,52 68,51 59,80 72,66 100,27 
34 Taiwan 66,80 14,57 41,08 83,75 29,11 94,89 
35 Ghana 63,78 38,29 51,23 61,04 42,81 13,31 
36 Liban 63,41 29,48 46,70 50,06 60,94 47,72 
37 Grecia 61,29 10,53 36,29 51,36 59,39 49,65 
38 Spania 60,64 20,00 40,63 52,15 58,37 78,18 
39 Bahrain 60,54 30,24 45,62 61,60 51,20 72,72 
40 Terit.Palestiniene 59,74 10,46 35,47 58,59 41,79 46,54 
41 Jamaica 59,44 11,46 35,81 60,37 39,66 30,75 
42 Cipru 59,37 13,05 36,56 50,46 63,21 84,95 
43 Costa Rica 58,87 17,53 38,51 60,68 45,31 44,67 
44 Jordania 58,76 12,54 36,01 51,35 56,11 38,21 
45 Slovenia 58,32 14,66 36,83 50,61 46,39 68,72 
46 Trinidad-Tobago 57,81 19,68 39,03 58,46 52,38 48,87 
47 Panama 57,79 28,96 43,59 60,35 48,87 33,46 
48 Argentina 56,80 14,41 35,93 48,90 54,82 50,83 
49 Estonia 54,89 14,38 34,94 43,19 51,33 62,70 
50 Portugalia 54,63 18,32 36,75 45,96 44,88 55,75 
51 Croaţia 53,98 10,98 32,81 46,74 41,70 53,71 
52 Oman 53,38 22,03 37,95 52,25 48,21 90,57 
53 Mauritius 53,38 12,33 33,17 50,27 37,75 42,03 
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continuare (Tabelul nr. 4) 
 

54 Chile 53,31 15,31 34,60 47,90 46,83 49,57 
55 Brazilia 53,06 14,27 33,96 43,48 41,58 36,54 
56 Zimbabwe 52,56 13,15 33,15 47,71 38,22 23,54 
57 R. Dominicană 51,97 11,74 32,16 47,39 43,66 24,08 
58 Lituania 51,93 14,32 33,41 42,26 44,30 48,45 
59 Letonia 51,81 12,67 32,54 42,28 43,40 46,74 
60 Etiopia 50,33 22,34 36,55 43,71 22,12 14,53 
61 Arabia Saudită 50,22 14,28 32,52 43,31 31,54 119,44 
62 Slovacia 49,45 17,35 33,64 44,73 34,79 57,89 
63 El Salvador 48,99 10,69 30,13 47,21 36,76 26,58 
64 Guatemala 48,88 14,60 32,00 48,86 35,58 39,71 
65 Cambodgia 48,78 14,31 31,81 54,27 23,22 14,38 
66 Irak 48,71 14,37 31,80 42,49 44,99 45,00 
67 Rep.Cehă 47,67 16,75 32,44 42,85 33,68 65,78 
68 Honduras 47,65 11,62 29,91 41,07 35,06 29,59 
69 Tanzania 47,32 19,48 33,61 37,46 29,81 20,63 
70 Tailanda 47,20 15,28 31,49 54,80 23,17 28,61 
71 Ungaria 47,19 13,51 30,61 38,44 35,62 41,48 
72 Ecuador 46,77 11,50 29,41 47,59 31,87 34,05 
73 Africa de Sud 46,45 16,98 31,94 41,21 42,42 85,91 
74 China 45,78 17,06 31,64 51,13 29,76 62,21 
75 Rusia 44,48 17,24 31,07 36,86 45,50 45,20 
76 Turcia 44,41 11,29 28,10 39,77 31,86 47,84 
77 Muntenegru 43,74 10,39 27,32 36,53 38,10 42,04 
78 Polonia 43,50 14,98 29,46 35,51 35,32 64,79 
79 Malaezia 43,31 11,07 27,44 48,26 21,96 64,43 
80 Indonezia 42,32 8,67 25,75 48,38 20,19 32,63 
81 Peru 42,06 15,43 28,95 39,88 27,28 32,07 
82 Vietnam 41,31 14,80 28,26 43,38 19,71 25,83 
83 Bulgaria 40,24 9,21 24,96 35,37 32,29 46,62 
84 Kenya 40,18 9,65 25,15 39,60 31,44 24,67 
85 România 38,71 9,90 24,53 32,91 32,37 57,40 

86 Bosnia 
Herţegovina 38,69 6,57 22,87 34,40 26,21 45,47 

87 Bolivia 38,37 10,82 24,81 31,88 29,44 40,83 
88 Iran 38,19 17,16 27,84 35,77 29,82 39,29 
89 Maroc 38,13 10,86 24,70 35,47 25,33 37,62 
90 Serbia 37,42 7,45 22,67 29,33 29,58 36,10 
91 Albania 36,84 6,99 22,14 30,90 28,72 30,22 
92 Philipines 36,51 7,68 22,31 37,23 21,47 31,88 
93 Mexic 36,28 9,41 23,05 35,60 31,61 51,36 
94 Kazakhstan 35,36 11,44 23,58 29,41 36,87 37,17 
95 Armenia 35,32 9,11 22,41 29,57 32,30 30,35 
96 Belarus 35,20 11,22 23,39 29,56 37,48 33,07 
97 Venezuela 35,15 7,57 21,57 38,08 29,96 3,30 
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continuare (Tabelul nr. 4) 
 

98 Bangladesh 35,10 5,39 20,47 34,25 23,49 35,60 
99 Uganda 35,06 7,14 21,31 31,80 23,61 17,44 

100 Sri Lanka 34,88 8,76 22,02 39,65 19,98 25,50 
101 Algeria 34,86 6,20 20,75 37,40 19,34 30,90 
102 Colombia 34,35 9,62 22,17 30,15 24,69 32,97 
103 Nigeria 34,34 16,82 25,71 38,08 20,53 18,28 
104 Macedonia 33,79 6,31 20,26 28,83 22,56 36,57 
105 Moldova 32,86 8,55 20,89 26,96 23,05 25,54 
107 Nepal 32,59 3,69 18,36 30,41 17,80 23,61 
108 Azerbaijan 31,93 10,73 21,49 28,79 30,81 25,12 
109 Siria 29,71 5,42 17,75 29,19 22,50 11,39 

110 Kosovo 
(terit.disputat) 29,70 8,15 19,09 27,05 21,20 49,36 

111 Ucraina 29,21 10,12 19,81 23,05 20,84 25,20 
112 Tunisia 28,30 5,65 17,15 27,76 17,09 34,17 
113 Pakistan 27,65 5,15 16,57 26,78 21,01 35,88 
114 India 27,48 6,70 17,25 29,15 18,02 67,15 
115 Egipt 25,39 4,95 15,33 23,25 20,31 23,24 

Sursa: *** Cost of Living Index for Country 2017 Mid-Year, Numbeo.com, https://www.numbeo. 
com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp. 
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*** Numbeo, 2017, disponibil online la https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country. 
jsp, accesat 7 august 2017. 

*** Numbeo, Quality of Life Index for Country 2018, disponibil online la https://www.numbeo.com/ 
quality-of-life/rankings _by_country.jsp, accesat 28 martie 2018. 
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his study presents a point of view on how to conceptualize a 
domain of high relevance in social research, such as the quality 
of life. In this respect, we used the NUMBEO.com database. 

In this expected quality of life index refering to national levels and 
large cities might be taken into account as a broad comparative term of social 
interest. The base Numbeo.com uses as reference terms New York City’s analytical 
and synthetic life quality indicators (to which 100% relative value is attributed), 
such as the Quality of Life Index, the purchasing power index, the cost of 
living, the cost of house keeping, the time spent in traffic and other indices. 
The data of this study refers to July and January 2017. One of the conclusion 
of study is that Romania occupies a less favorable position in an international 
comparison. Also Bucharest offers to the population, at least in some areas, 
poor average quality of life, if we compare it with smaller Romanian cities. 

Keywords: quality of life; EU; conceptualization; indicators, NUMBEO.com; 
cities; Romania. 
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RECENZII 

ELENA ZAMFIR și IULIANA PRECUPEȚU (coord.), 
Calitatea Vieții: un proiect pentru România,  

Editura Academiei Române, București, 2018, 415 p. 

Editura Academiei Române, București (2018), aduce în atenția celor interesați volumul Calitatea 
Vieții: un proiect pentru România – o colecție de studii de autor despre starea societății românești, 
dincolo de ideologii, perspective partizane și influențe subiective, precum și despre o viziune argumentată 
pentru susținerea angajamentului de a genera o dezvoltare stabilă și solidă în România, capabilă  
să ofere oamenilor care trăiesc aici condițiile de a-și maximiza șansele de dezvoltare și evoluție 
personală, o stabilitate și o predictivitate a raporturilor sociale și un parteneriat autentic și onest între 
stat și cetățeni.  

Calitatea Vieții: un proiect pentru România este rezultatul unei ample munci de cercetare a 
sociologilor din cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, cu scopul declarat de a fundamenta 
pe baze științifice un proiect care să ducă România în Europa din perspectiva calități vieții cetățenilor 
săi. Volumul își datorează apariția în mod deosebit perseverenței și tenacității celor doi coordonatori, 
Elena Zamfir și Iuliana Precupețu, cărora le revine meritul de a cristaliza studiile în domeniu, de a 
oferi cititorului o perspectivă coerentă și integrată asupra vastului domeniu tratat. Mai mult decât atât, 
cei doi coordonatori își asumă inițierea celor ce doresc să studieze sau măcar să cunoască tematica 
volumului, realizând o prezentare a acestuia în care surprind aspectele esențiale din fiecare problemă 
sau dimensiune tratată în lucrare. 

Studiile autorilor au fost integrate în două părți: una dedicată dimensiunilor calității vieții, 
cealaltă indicatorilor obiectivi ai calității vieții, care sunt precedate de un documentar introductiv 
realizat de Elena Zamfir, în care conceptul de calitate a vieții este adus în fața publicului cititor, 
dezvăluindu-i-se profunzimea sa atât la nivel teoretic, cât și pragmatic, ca direcție de acțiune a 
colectivității sau strategie de maximizare a satisfacției legată de viață. Volumul aduce cititorului în 
final o analiză sociologică privind evoluția tematicii calității vieții oferită de Cătălin Zamfir și o 
incursiune în istoria și rezultatele institutului, intitulată Institutul de Cercetare a Calității Vieții 
(ICCV) în politici publice timp de 28 de ani, efectuată de Cătălin Zamfir și Alin Casapu. 

Apreciem că este util și necesar să completăm această scurtă invitație la studiu și documentare 
prin evidențierea punctelor esențiale ale temelor prezentate în cele două părți principale ale lucrării,  
în dorința de oferi cititorului un reper pentru a-și focusa lectura în acord cu propriile obiective de 
informare.  

Prima parte a lucrării este structurată într-un format de șase capitole prezentate într-o 
succesiune logică și integrativă, oferind posibilitatea înțelegerii modului în care fiecare dimensiune 
funcționează intercondiționată de celelalte. 

Pentru început este propusă o Analiză a sistemului de educație din România din perspectiva 
obiectivelor pe termen mediu și lung realizată de Gabriela Neagu. Autoarea oferă o amplă confruntare 
cu realitatea situației acestui domeniu extrem de important pentru orice proiect de dezvoltare 
socioeconomică și provocare de a privi lucrurile dintr-o perspectivă pluridisciplinară, în conceperea 
politicilor publice de dezvoltare în România. În baza expertizei acumulate sunt identificate 
obiectivele și țelurile prioritare ale acestor politici și sunt prezentate propuneri concrete de urmat 
pentru a fi evitate perturbările și derapajele din trecut spre a conduce reforma sistemului de învățământ 
către îndeplinirea standardelor de competitivitate impuse de o piață a muncii tot mai exigentă și 
mobilă. 

CALITATEA VIEŢII, XXIX, nr. 3, 2018, p. 307–310 
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Analiza sistemului de educație este urmată de o prezentare realizată de Iuliana Precupețu și 
Cosmina-Elena Pop, care propun o argumentare a introducerii și utilizării unui cadru de analiză și 
intervenție bazat pe factorii determinanți ai stării de sănătate, în acord cu strategia UE 2020 în 
domeniul sănătății și cadrul propus de OMS (WHO-2010), reușind să aducă în atenție o adaptare la 
realitățile românești a obiectivelor și standardelor evidențiate de WHO-2014.  

În legătură cu tema tratată anterior este abordată situația Resurselor financiare și umane pentru 
sistemul de sănătate din România, în cadrul căreia Cristina Tomescu propune răspunsuri argumentate 
temerilor și frământărilor generate în mediul sociopolitic și economic românesc. Evidențiind situația 
subfinanțării sistemului de sănătate românesc și efectele acestei perpetue politici este evidențiată problema 
fundamentală a actualei stări de lucruri. Și anume faptul că în ciuda eforturilor considerabile din 
ultimii ani nu s-a reușit aducerea corupției din sistem la un nivel neproblematic, obturarea ,,găurilor 
prin care se scurg resurse importante” și schimbarea aspectelor normative și mentalităților care permit 
deturnarea resurselor, atâtea câte sunt, de la cursul firesc al satisfacerii nevoilor beneficiarilor și 
soluționării problemelor sistemului.  

Un amplu și consistent capitol al acestei părți a lucrării este cel în care Simona Ilie și 
Ana Maria Preoteasa tratează ceea ce constituie un motiv de îngrijorare pentru România ultimelor 
trei decenii – ocuparea și sursele de vulnerabilitate ce decurg din caracterul acesteia în țara noastră. 
Analiza realizată se bazează pe datele rezultate din efortul autoarelor de documentare a studiului și 
procedurile științifice de testare și interpretare. Nu putem să nu remarcăm concordanța dintre acestea 
și ceea ce spun indicatorii din piața muncii, fapt ce ne conduce la ideea unei validități predictive 
ridicate și la aprecierea valorii propunerilor pentru diminuarea vulnerabilităților și conceperea unor 
Planuri naționale de ocupare consonante cu strategia europeană în domeniu. 

În continuare, Cosmin Briciu prezintă una dintre cele mai disputate dimensiuni ale calității 
vieții în România, cel al condițiilor de locuit. Pornind de la situația paradoxală determinată de 
contradicția existentă între indicatorii europeni care plasează țara noastră pe cele mai scăzute niveluri 
în privința variabilelor ce descriu calitatea locuirii şi satisfacţia declarativă a populaţiei din România 
faţă de acest descriptor, autorul realizează o incursiune din perspectivă istorică care explică în mod 
obiectiv situaţia prezentă, cu aspecte dramatice a problemelor legate de condiţiile de locuit, în faţa 
cărora autorităţile au manifestat o vădită tendinţă de minimalizare sau evitare a implicării. 

Finalul primei părţi a lucrării este axat pe calitatea guvernării. Autorii – Monica Marin, 
Adriana Neguţ, Claudia Petrescu, Iulian Stănescu şi Manuela Sofia Stănculesu îşi propun şi reuşesc 
să conducă cititorul de la distincţiile şi intercondiţionările dintre ceea ce presupune calitatea guvernării 
şi calitatea administraţiei publice către provocările implicate de e-guvernare – procesul prin care se 
doreşte îmbunătăţirea serviciilor furnizate cetăţenilor, a calităţii vieţii acestora şi creşterea satisfacţiei 
legate de administraţia publică. 

A doua parte a lucrării este dedicată indicatori(lor) obiectivi ai calităţii vieţii, adică aspectelor 
materiale ale domeniului abordat. În această parte sunt evidenţiaţi, pe parcursul a zece capitole, 
factorii care descriu obiectiv ceea ce este resimţit la nivel subiectiv în societate ca un standard de 
viaţă nesatisfăcător. 

Debutul este realizat de Simona Ilie, care abordează indicatorul bugetul şi nivelul de trai în 
gospodărie. Capitolul surprinde caracteristica surselor ce asigură traiul în România, unde veniturile 
din capital/proprietăţi sunt slab reprezentate, fapt ce impune, pentru majoritatea populaţiei un accent 
puternic pe veniturile din salarii, iar situaţia înregistrată în ceea ce priveşte ocuparea şi măsurile de 
protecţie şi corecţie a inechităţii veniturilor favorizează un mediu predispus la incapacitatea de 
asigurare a nevoilor reale ale populaţiei şi sentimente de nesiguranţă. 

Problema nivelului de trai este tratată şi în capitolele ce urmează. Astfel Maria Livia Ştefănescu 
are în vedere un alt indicator relevant – consumul mediu în România în perspectivă europeană, printr-o 
analiză comparativă a acestuia cu cel din celelalte ţări europene, fapt ce indică plasarea României pe 
ultimul loc dintr-o listă de 31 de state în privinţa acestui indicator. 

Situaţia nefavorabilă în ceea ce priveşte nivelul de trai se distinge mai clar dacă trecem de la 
indicatorul consumului mediu la cel referitor la inegalităţile de venituri. În studiul realizat de Ionuţ-
Marian Anghel şi Elena Tudor se arată că în ţara noastră s-a înregistrat o creştere a acestora evidenţiind 
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o tendinţă diferită de situaţia celorlalte state care au trebuit să parcurgă drumul spre o economie de 
piaţă (cu excepţia Bulgariei). Această situaţie, arată autorii, se datorează transformărilor macrostructurale 
de la nivelul economiei româneşti, lipsei voinţei politice de a asigura condiţii de productivitate 
competitivă europeană şi încercării de a compensa cu salarii mult sub media europeană, fapt ce în 
timp a condus la agravarea condiţiei salariaților. Un aspect îngrijorător este acela că această tendinţă 
de control a costurilor muncii cu consecinţe negative pentru cei ce nu dispun de alte resurse decât 
salariul este menţinută prin decizia preluării efortului fiscal de salariat, diminuarea rolului sindicatelor 
sau îngreunarea accesului la sursele sau serviciile de ajutor în caz de traversare a unei situaţii 
nefavorabile. 

Capitolul intitulat Sărăcia în România, semnat de Mihnea Preotesi pune în discuţie evoluţia 
acestui fenomen în anii de tranziţie şi cei de reaşezare a economiei şi societăţii româneşti într-o 
situaţie de echilibru, evidenţiind categoriile de risc şi cele mai puternic afectate, precum şi măsurile ce 
pot contribui la controlul incidenţei şi severităţii sărăciei.  

În acord cu aceste posibile măsuri capitolul următor Direcţii în protecţia socială elaborat de 
Simona Ilie şi Sorin Cace aduce în atenţie opţiunile de ameliorare a domeniului protecţiei sociale din 
perspectiva modelului statului bunăstării. Astfel, autorii atrag atenţia asupra faptului că subfinanţarea 
asistenţei sociale, lipsa politicilor de ameliorare a sistemului de redistribuire au condus la existenţa 
unei părţi mari a populaţiei care datorită afectării severe a situaţiei economice şi sociale să nu 
considere actuala stare ca destinaţie a transformărilor sociale, economice şi politice dorite, fiind 
imperios necesar ca organismele statale să îşi ajusteze direcţiile de dezvoltare pentru a evita crize 
sociale sau perturbări ale echilibrului social şi să răspundă nevoilor de echitate, solidaritate, interes 
comunitar şi echilibru.  

În capitolul Beneficiile sociale, autorii – Daniel Arpinte, Sorin Cace şi Alexandra Deliu, arată 
că reformele succesive ale sistemului de beneficii de asistenţă socială nu au avut impactul dorit, iar 
contribuţia la incluziunea socială nu este corespunzătoare. În consecinţă autorii concluzionează că 
schimbarea calitativă se poate produce doar printr-o regândire a priorităţilor statului, căruia i se impune 
de către actualele realităţi asumarea rolului de „partener credibil” pe care cetăţeanul sau grupul vulnerabil 
să se poată în mod real baza în situaţii existenţiale problematice. 

Un răspuns referitor la modul cum se poate realiza această schimbare de paradigmă, ilustrată 
ca necesitate în studiile anterior menţionate, ne este oferit în capitolul intitulat de Elena Zamfir – Spre 
un sistem integrat de servicii publice în asistenţa socială. În cadrul acestuia este argumentată necesitatea 
stabilirii unor priorităţi în cadrul politicilor publice, a problemelor sociale, având la bază tipurile de 
nevoi şi categoriile de beneficiari precum şi direcţiile de acţiune prin care serviciile de asistenţă 
socială să fie integrate şi puse în acord cu alte servicii comunitare. Toate acestea urmărind asigurarea 
suportului sistematic pentru toate componentele vieţii omului aflat în dificultate. 

În continuarea acestei teme se situează şi capitolul următor Tipuri de servicii publice de 
asistenţă socială, în cadrul căruia Daniel Arpinte aduce în discuţie problemele înregistrate de studiile 
de specialitate efectuate asupra serviciilor de asistență socială. 

În ultimul capitol al acestei părţi a lucrării este abordată tema Suportului social pentru vârstnici 
în România, în cadrul căreia autoarele Mariana Stanciu şi Adina Mihăilescu prezintă rezultatele unui 
amplu studiu documentar referitor la unul dintre cele mai expuse grupuri cu risc la sărăcie din ţara 
noastră, evidenţiind problemele din sistem care afectează calitatea vieţii acestora. 

În final, apreciem efortul de fundamentare ştiinţifică a proiectului de dezvoltare pentru România 
şi de instaurare a unui cadru care să garanteze funcţionarea unui sistem integrat de servicii publice 
care să asigure incluziunea celor aflaţi în situaţii dificile sau defavorabile şi să îşi perfecţioneze 
continuu serviciile menite să crească calitatea vieţii cetăţenilor.  

Calitatea Vieții: un proiect pentru România constituie un suport de documentare prețios atât 
pentru responsabilii proiectării și implementării politicilor publice și politicilor sociale, dar și 
specialiștilor puși în slujba cunoașterii realităților sociale și identificării unor potențiale răspunsuri la 
vectorii care perturbă starea de bine și funcționarea armonioasă în societate.   

 
Lucian Țică 
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MARIA CONSTANTINESCU, Programe integrate  
și proactive pentru grupurile vulnerabile,  

Editura Pro Universitaria, București, 2018 

Cartea Programe integrate și proactive pentru grupurile vulnerabile a dnei prof. univ. dr. 
Maria Constantinescu constituie o sinteză a cercetărilor efectuate după finalizarea studiilor doctorale 
(București, 2003) și se focalizează asupra contribuțiilor aduse în domeniul asistenței sociale și 
sociologiei. Autoarea este absolventă a Facultății de Filosofie, secția Psihologie, Universitatea din 
Bucuresti (1976), iar doctoratul l-a susținut în domeniul sociologie cu tema Competență socială și 
competență profesională. Pregătirea domniei sale în psihologie și doctoratul în sociologie au ajutat-o 
să se implice în o serie de proiecte de cercetare cu teme din sfera psihosociologiei și asistenței sociale, 
optând pentru o abordare integrată a asistenței sociale, o ,,asistență socială activă a grupurilor 
vulnerabile” (Zamfir E., 2015: 31). 

Cartea se adresează specialiștilor din domeniul sociologiei, asistenței sociale și psihosociologiei, 
precum și studenților, masteranzilor și doctoranzilor din aceste domenii de studii. Dintre grupurile 
vulnerabile, care au constituit și grupurile-țintă ale proiectelor de cercetare, merită a fi menționate 
următoarele: adolescenții și consumul de alcool, elevii – victime ale violenței școlare, grupurile 
minoritare (rromii), delincvenții minori și alte grupuri excluse și marginalizate.  

De asemenea, cititorii vor descoperi demersul riguros al acestor cercetări, întrucât proiectele de 
cercetare prezentate au atât o componentă teoretică, cât și o componentă aplicată, prezentând un 
model integrat și implementat de prevenire fie a consumului de alcool la nivelul comunității, bazat pe 
date concrete și pe o politică sistemică, fie a unui program proactiv de prevenire și reducere a 
violenței în școală, a unor programe socioeducaționale de incluziune a grupurilor minoritare etc.  

În special tinerii care sudiază în aceste domenii vor afla cum pot fi utilizate unele metode 
specifice domeniului științe sociale: ancheta sociologică bazată pe chestionar, interviul, observația și 
experimentul, − acesta din urma fiind utilizat în mai multe cercetări prezentate în această carte −, și 
este o metodă mai puțin folosită în derularea proiectelor de cercetare, întrucât, în general, este greu de 
realizat, de creat condițiile pentru un experiment. De aceea considerăm că și prin aceasta, cartea aduce 
un plus de informație și valoare. 

Tot atât de interesante sunt și cercetările care s-au axat pe rolul inteligențelor multiple ,,Multiple 
intelligences for better inclusion” (Constantinescu M. și C., 2014) pentru o mai bună incluziune și 
studiul ,,Specific Competencies in the Management of Juvenile Delinquents”, (Constantinescu M. și 
C., 2015), care a urmărit creșterea resurselor de formare profesională ce va consolida participarea 
diferitelor părți implicate în gestionarea delincvenței juvenile, pentru a răspunde mai bine nevoilor de 
incluziune socială a infractorilor minori. 

Toate acestea recomandă cartea dnei. prof. univ. dr. Maria Constantinescu spre a fi citită cu 
interes. 

 
Flavius Mihalache  
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