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STUDII 

SOCIAL ECONOMY IN ROMANIA –  
FROM CONCEPT TO PRACTICE  

CLAUDIA PETRESCU 
ADRIANA NEGUŢ 

s a consequence of intensifying funding for social economy, 
the number of researches, publications and debates on social 
economy’s role and the awareness of the concept have 

increased. The main sources of funding have made an important contribution 
to how the social economy is understood and the development of this field 
in Romania. Based on the institutionalist theories according to which the 
development of the social economy and the organization and functioning of its 
entities depend on the economic, social and institutional context in which they 
operate (Kerlin, 2017; Rueshemeyer, 2009; Teasdale, 2012; Sepulveda, 2015), 
this article analyses the development of the social economy sector in Romania. 
The research question to which the article attempts to provide answers 
addresses the relationship between the definition of social economy and social 
enterprise and the subsequent development of these entities in Romania. 
Despite of intense efforts to define the social economy and legislation of the 
sector in recent years, the results of the research analysed in the paper 
indicate a lack of consistency, still present at national level, regarding the 
understanding of the social economy and social enterprises. Limiting the 
social economy sector especially to its role in social inclusion has led to its 
development especially in this area. Based on a background analysis of the 
data gathered in 2013 through a mix of qualitative and quantitative methods, 
the article presents an analysis of the degree of knowledge of the term, the 
defining characteristics of social enterprises and their main contributions, 
and, at the same time, draws attention on the tendency to underestimate the 
role of the social economy in social and economic development.  

Keywords: social economy; social enterprises; social inclusion; vulnerable 
groups. 

INTRODUCTION 

Social economy is an area that has been constantly growing across the 
European Union in recent years, gaining more interest after the recognition of the 
role played by social economy entities in addressing current social and economic 
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needs, ensuring social cohesion, and fostering inclusive growth. This trend has 
led to an increase in the number of studies/reports/analyses (Defourny and Nyssens, 
2012; European Commission, 2013; European Commission, 2015; Galera and 
Borzaga, 2009; Roelants et al., 2012; European Economic and Social Committee, 
2017; Kerlin, 2017), intended to provide an understanding of the sector and its 
size, while also contributing to the institutionalisation of social economy at the 
EU level (Social Business Initiative, 2011) and in many EU countries (Spain, 
Greece, Portugal, France, Romania, Poland) (European Economic and Social 
Committee, 2017).  

In a context characterised by an increase in funds available for the development 
of social economy, in debates related to its role in reducing social exclusion, in 
the number of research studies and publications focused on social economy, the 
article analyses the way relevant professionals see the development of this sector, 
with emphasis on understanding the term, as well as the defining characteristics 
of social economy organisations. Drawing on the findings of social economy 
research conducted in 2013 and on a brief overview of the main funding 
sources available for social economy in Romania from 2007 to 2013, the article 
draws attention not only to a tendency to restrict the meaning of social economy to 
the social inclusion of vulnerable groups, but also to the consequences of this 
limitation: inequitable allocation of resources (in particular to work integration 
social enterprises), reduced willingness of certain organisations to be part of 
this sector (e.g., worker cooperatives), uneven development of organisations in 
the field.  

Relevant perspectives  
Social economy is the framework concept reuniting various types of 

organisations which combine social (including environmental) purposes with 
commercial purposes and whose work is guided by principles such as self-
reliance, solidarity, social relevance (Amin, 2009; Pearce, 2009; Laville, 2009; 
Jones and Keogh, 2006; Bidet, 2010). Besides duality of purpose, social 
economy organisations are characterised by participatory governance and 
limited distribution of profits (Amin, 2009; Borzaga and Defourny, 2001, 
Sepulveda, 2015). The best known are cooperatives, mutuals and non-
governmental organisations, with a long history in the European society and 
beyond that, going back to the 19th century. Social economy features are found 
in these organisations to a different extent, namely the social purpose of their 
work may not always be explicit or may be limited to promoting members’ 
interests (see traditional cooperatives), participatory governance is provided by 
a single type/homogenous group of members and not by involving various 
stakeholders from within and outside the organisation, and the entrepreneurial 
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dimension is developed to a greater (cooperatives) or smaller extent (non-profit 
organisations) (European Commission, 2016).  

Research on social economy organisations helped develop the concept of 
social enterprise, which places greater focus on the explicit social purpose of the 
activities carried out, the heterogeneity of members involved in governance, and 
provision of benefits not only to members, but also to larger communities (Lambru, 
2013; Sepulveda, 2015; Borzaga and Defourny, 2001; Defourny and Nyssens, 
2010; Defourny and Nyssens, 2017; Baglioni, 2017). The framework used to 
analyse social enterprises looks at social innovation (social enterprises are forms of 
social innovation meant to address existing needs following state or market 
failures), dependence on resources (non-profit organisations that run business 
activities to support their mission, with social enterprises being considered 
tools/strategies in that endeavour), or the application of characteristics/principles 
that are specific to a regulatory approach (the EMES approach) (Defourny and 
Nyssens, 2010; Teasdale, 2012; Dees and Anderson, 2006). 

The development of social economy, as well as the organisation and 
operation of its entities depend greatly on the economic, social or institutional 
context in which they operate (Amin, 2009; Sepulveda, 2015; Lambru, 2013; 
Baglioni, 2017; Mazzei, 2017). Based on theories of historical institutionalism, 
the variety of organisational forms taken by social enterprises may be explained 
by reference to formal institutions (public institutions, national and international 
public policies, law-making procedures, power relations, etc.) and informal ones 
(rules, values) found in different socioeconomic and political contexts (Kerlin, 
2017; Rueshemeyer, 2009; Teasdale, 2012; Sepulveda, 2015). In Central and 
Eastern European countries, the communist regime influenced the work of these 
entities, disrupting their natural evolution by banning or restricting their business 
(as in the case of non-profit organisations), forcefully taking over/assimilating 
some of them into centralised economy (cooperatives), demutualising or setting up 
quasi-social economy organisations (as in the case of mutuals) (Les and Jeliaskova, 
2007; Hausner, 2009; Praszkier et al., 2017; Rakic et al., 2017; Lambru and 
Petrescu, 2017; Lambru and Petrescu, 2014; Lambru and Petrescu, 2014). The 
influence exerted by the European Union (specific lines of funding, public 
policies) on the development of the social economy sector and social enterprises 
has made Central and Eastern European countries attach higher importance to 
this field starting with 2004 (Poland, Hungary, the Czech Republic), or 2007 
(Romania and Bulgaria). In many of these countries, the importance attached to 
the sector has also led to its institutionalisation based on different models, with 
social enterprises being considered public policy instruments in numerous areas, 
such as social inclusion, employment, service delivery, or community development 
(European Commission, 2016; Sepulveda, 2015).  

At European level, there are two approaches to the social enterprise concept 
(European Commission, 2016; Borzaga et al., 2014): the most common one uses 
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a more comprehensive definition of social enterprise, focused on setting the 
characteristics of these entities, whereas the other one employs the definition which 
restricts the concept to organisations pursuing social inclusion purposes (e.g. work 
integration social enterprises). The first perspective considers not only the work 
integration of people from vulnerable groups, but also the impact of social 
economy activities on community development, social cohesion and solidarity, 
social innovation, co-production, or new types of enterprises (social enterprises) 
(Borzaga and Galera, 2012; Defourny, 2014; European Commission, 2013; Evers 
et al., 2014; Pestoff, 2014; GECES, 2016; OECD and European Union, 2013; 
European Commission, 2015).  

The extended definition, which is widespread in states that have a long 
tradition in the field of social economy, includes private organisations which 
promote social purposes, alongside economic pursuits that are not limited to the 
social inclusion of vulnerable groups, which have a participatory governance 
system and distribute the profit/surplus based on actual work, not on invested 
capital, in order to generate welfare gains for a greater number of people, not only 
for investors (European Commission, 2013; European Economic and Social 
Committee, 2012; Defourny and Nyssens, 2012). In this approach, the main types 
of organisations considered to be social economy entities are non-governmental 
organisations, cooperatives, mutual aid associations/mutuals. Not all social economy 
entities qualify as social enterprises, as this category comprises organisations that 
run business activities to accomplish their social mission (Kerlin, 2006; Kerlin, 
2013; Teasdale, 2012; Sepulveda, 2015; Defourny and Nyssens, 2010) and meet 
certain criteria grouped into three dimensions: economic dimension (taking 
economic risks, running constant business activities for the production of goods 
and/or services, employing a minimum number of workers), social dimension (set 
up as an initiative of a group of people or institutions having a clear social purpose, 
limited distribution of profits) and participatory governance (high autonomy, 
decision-making involvement of members independently of the share capital they 
own, and decision-making involvement of the stakeholders affected by the 
activities of the enterprise) (Defouny and Nyssens, 2012). 

The tendency to put the spotlight on social economy during social inclusion 
debates is mostly common to the European states where the sector has been 
developed mainly through grants (Borzaga and Galera, 2016). Even if numerous 
lines of funding aimed at improving the condition of people belonging to 
vulnerable groups by building their entrepreneurial skills or integrating them into 
the labour market, the difficulties encountered during their “entrepreneurial 
activation” or the need for a financial capital to start a social enterprise are just 
some of the arguments challenging the approach that sees social economy as being 
addressed exclusively to the most vulnerable members of the society. Moreover, 
approaching social economy as an active social inclusion measure, like the 
authorities of these states – including Romania – did, is restrictive and may often 
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lead to conceptual confusion for both decision makers and the representatives of 
relevant organisations or experts.  

In Central and Eastern Europe, despite specific lines of funding intended 
for the creation of social enterprises, social economy is relatively unknown or 
mainly associated with the social inclusion of vulnerable people (European 
Economic and Social Committee, 2017; European Commission, 2015; European 
Commission, 2016). For instance, in countries like Romania or Poland, the social 
enterprises which are regulated by public policies and benefit from tax 
concessions are those seeking to ensure the work integration of vulnerable people 
(work integration social enterprises – WISEs). In the 1990s, this type of social 
enterprise focusing on the work integration of vulnerable people at risk of 
exclusion was the most widely spread in Europe as a result of a development 
approach aimed at employment growth (Deforuny and Nyssens, 2010; Nyssens, 
2006). These WISEs were supported via different public policy schemes in some 
EU countries, which enabled their advancement. Nonetheless, analyses of social 
enterprises contributed to their development in other areas as well (service 
delivery, community development, etc.).  

Consequently, EU countries continue to show an uneven understanding and 
knowledge of social economy and social enterprise concepts (European Commission, 
2015; European Economic and Social Committee, 2017; European Economic and 
Social Committee, 2012). Paired with local factors, this has a direct influence on 
the institutionalisation of social enterprises in the Member States and contributes to 
an inconsistent development of the sector.  

Social economy in Romania 
The attention paid to social businesses, promoted as alternatives to 

capitalist firms that only seek to maximise profit, has intensified across Europe 
against the backdrop of economic crises and, in the past few years, private donors 
(companies, but also non-profit organisations) have also supported the creation of 
such businesses in Romania via project competitions, as part of corporate social 
responsibility strategies or social innovation efforts aimed at sustainable community 
development. 

At the same time, ‘social economy’ is a term that has become more popular 
in recent years, particularly as a result of the substantial funding provided for the 
development of this sector. Funding efforts were followed by an intense rhetoric on 
the role of social economy in reducing social exclusion and ensuring the work 
integration of people from vulnerable groups, as well as by more research in the 
field (Neguț, 2013; Stănescu, 2013). Academia got actively involved in various 
social economy research studies conducted on a national level, in comparisons with 
other European countries and steps to define the concept based on Romanian 
realities, as well as in sectoral analyses regarding different types of social economy 
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entities. The first studies that defined the concept and the characteristics of social 
economy entities while also analysing various entities active nationwide were 
conducted by the Research Institute for Quality of Life – RIQL (Arpinte et al., 
2010; Cace et al., 2010) and were later used to develop public policies in the field 
(Social Economy Law, National Strategy on Social Inclusion and Poverty 
Reduction, Operational Programme for Human Capital). 

NGOs are the ones that have promoted the social economy concept in 
Romania ever since the 2000s and have pleaded for a dedicated legal framework 
(Lambru and Petrescu, 2012). The Coalition for Social Economy, founded in 2011 
as an NGO initiative, counts 58 organisations which attended public consultations 
and were active partners to public authorities during the effort to develop a legal 
framework for social economy. The Coalition for Social Economy campaign meant 
to influence public policy in this particular sector sought mainly to clearly define 
the three areas regulated by law (social economy, social enterprises, and WISEs), 
to set clear criteria for certifying an organisation as a social enterprise/WISE, to 
introduce a minimum package of tax concessions for social enterprises/WISEs, to 
create adequate mechanisms fostering dialogue between public authorities and the 
social economy sector so as to facilitate the development of the latter. Public 
authorities (the Ministry of Labour, Family, Social Protection and the Elderly) 
started the institutionalisation of social economy in 2010, but they got stuck in the 
phase meant to clearly define the concepts and characteristics of the entities to be 
included in this sector. Given the restrictive understanding of social economy as a 
means to improve the employability of people from vulnerable groups, the final 
version of the law – adopted in 2015 – focuses primarily on work integration social 
enterprises, which are also given certain incentives. 

Although mutual aid associations (MAAs) have taken an active part in the 
debates concerning this field and have even benefited from social economy 
projects after 2014, they were less involved in the initial sector development stage 
in Romania, due to a limited understanding of the concept and, hence, of their 
belonging to this sector. Even if they were following social economy principles, 
MAAs defined themselves as institutions pursuing exclusively commercial 
purposes, not social objectives. Pensioners’ mutual aid associations were more 
open to being included among social economy entities given that they were also 
offering social services to their members, and the lending business supported the 
social activities carried out for members. This didn’t happen with employees’ 
mutual aid associations, which were in the process of market repositioning after a 
decline in membership. Research related to these organisations (Stănilă et al., 2011; 
Lambru, 2013) provided better knowledge about them and contributed to their 
inclusion among the social economy entities stipulated by law. Mutual aid 
associations are the social economy entities most familiar to the public (Arpinte et 
al., 2010) and the most dynamic ones in terms of social pursuits (Lambru and 
Petrescu, 2016). 
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Cooperatives are the social economy entities least involved in the development 
of public policies specific to this field, since they don’t identify with the principles 
that define social enterprises. Their failure to understand the concept has fuelled a 
wrong perception of social enterprises as entities owned by disadvantaged or poor 
people, something that could have a negative impact on the image and work of 
cooperatives (Petrescu, 2013; Lambru and Petrescu, 2014). Therefore, representatives 
of cooperatives do not want these to be considered social economy entities, but 
economic operators seeking to make a profit, not to advance a social purpose. 
Nevertheless, a number of newly founded cooperatives (e.g. Vidra Cooperative, 
CoopNet, Manufactura Horezeană) identify as social enterprises (www.ies.org.ro). 
This type of cooperatives has developed with the support of local action 
organisations or groups, especially in the farming or traditional craftsmanship 
sector. 

Considering that public policies focus on social enterprises as forms of social 
inclusion, we expect Romania, like other Central and Eastern European countries, 
to witness a limited understanding of the social economy concept among the 
representatives of the entities belonging to this sector. The fact that the social 
economy term is restricted to the social inclusion of vulnerable people is also due 
to the specificity of the activities funded under grant projects, especially by the 
European Social Fund (ESF), and to the rhetoric about the role of social economy 
in creating jobs and, ultimately, in reducing social exclusion. Priority Axis 6 of the 
Sectoral Operational Programme for Human Resource Development 2007–2013 
(SOP HRD) was aimed at boosting training so as to develop the skills of people 
belonging to vulnerable groups – with a focus on the Roma minority, persons with 
disabilities, formerly institutionalised youth, and women –, creating jobs for people 
from these groups, and training experts in the field of social inclusion with a view 
to improving their skills to work with/for vulnerable people.  

The period witnessed persistent confusion about the definition of the term 
despite extensive research in the field (105 volumes between 1994 and 2013).  
A significant increase in the number of Romanian publications on social economy 
was first reported in 2010 (15 volumes compared with four in the previous year), 
when the findings of the first relevant studies conducted as part of ESF-funded 
projects were published. Many of these publications tackled social economy in 
terms of its potential to ensure the social inclusion of vulnerable groups, as 
required in the guides for applicants (Stănescu, 2013).  

Structure of social economy opportunities in Romania  
Starting with 2007, the rise in funding sources available for social economy 

has spurred the popularity of the concept and the number of social economy 
entities. As European funds were mostly intended for the development of 
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employment instruments, many non-governmental organisations saw the public 
resources provided for social economy development as an opportunity to finance 
the inclusion of vulnerable groups and to build self-sustainability capacities or to 
develop new social services (NESsT, 2011). The main sources of funding 
available for social economy at national level were the European Social Fund 
(ESF), through the Sectoral Operational Programme for Human Resource 
Development 2007–2013 (SOP HRD, Priority Axis 6, KAI 6.1 ‘Social economy 
development’), NESsT, PACT Foundation (PACT for COMMUNITY Programme), 
OMV Petrom (‘Made in Andrei’s Country’ Programme), the Romanian-American 
Foundation (Rural Entrepreneurship Programme, Green Entrepreneurship Programme), 
each with a different approach to the sector and even a different terminology. 
Whilst SOP HRD documents use the term “social economy structure”, other 
donors (e.g. NESsT or OMV Petrom) use words like “social enterprise” or 
“social business”. With a financial allocation of EUR 644 million for Priority 
Axis 6 – Promoting social inclusion, SOP HRD was the biggest funder of social 
economy (AMPOSDRU, 2017: 23). In this programme, key indicators of efficiency 
and attainment of employment or social inclusion objectives were the number of 
social economy structures set up and the number of newly created jobs, whereas 
NESsT competitions focused on capacity building for the development of 
sustainable social businesses.  

To NESsT, which held five grant-making rounds and supported 28 projects 
(18 projects in the period 2007 to 2014 and ten in the period 2015 to 2018), social 
enterprises are financially sustainable businesses created to further a social purpose, 
aiming to address a social problem in an innovative way (NESsT Europe, 2011). 
This approach places an emphasis on building and/or developing entrepreneurial 
skills within organisations, allowing them to strengthen their economic features, in 
order to be able to support their activities and service delivery after initial funding 
stops.  

With its ‘Made in Andrei’s Country’ programme, run in partnership with 
NESsT, OMV Petrom supported social business development in disadvantaged 
local communities. For two editions, held in 2013 and 2015, funding was granted 
to 20 of the 680 business ideas registered for the competition, whose overall budget 
was only EUR 350,000. The programme was inspired by the social business 
development philosophy of NESsT, emphasising the entrepreneurial factor and the 
social impact of the enterprise, with importance attached to the economic and 
social benefits generated for the community.  

The programmes developed by PACT and the Romanian-American Foundation 
focused on the role played by social enterprises in community development, 
regarding them as forms of collective action contributing to the welfare of their 
communities/micro-regions. Those programmes targeted mainly rural areas and a 
major aspect was the association of community members. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS 

This paper draws on the data collected during the Inclusive-Active-Efficient 
(IAE) project in 2013, using a mix of quantitative and qualitative research methods 
and techniques: a questionnaire-based survey among representatives of social 
economy organisations and in-depth interviews with relevant key informants.  

The questionnaire-based survey targeted organisations that met the underlying 
criteria of social economy entities, according to the extended definition mentioned 
earlier (non-governmental organisations, mutual aid associations, cooperatives, 
religious organisations, companies), from three development regions of Romania 
(Northeast, Southeast, and Bucharest-Ilfov). Regions were selected based on both 
the level of development (poverty rate, unemployment rate, GDP per capita) and 
the number of social economy entities. The Northeast and Southeast are two of 
the poorest regions in Romania, but they have a large number of cooperatives 
(the Northeast has the highest number of cooperatives – 432) and mutuals (the 
Southeast has the highest number of mutuals – 150) (Petrescu, 2014). Bucharest-
Ilfov is the most developed region of Romania, with a significant number of 
NGOs (4 362), cooperatives (81), and mutuals (109). The fact that the survey was 
conducted in only three of the eight development regions of Romania was a 
research limitation, but we tried to compensate with additional information 
gathered during the qualitative survey, which included actors familiar with the 
national evolution of the sector.  

The questionnaire was applied face to face, at the premises of those 
organisations, and included items that tackled the following aspects: organisational 
profile and services delivered, support from the authorities, access to European 
funds, perceptions of social economy. The section related to perceptions focused 
on familiarity with the social economy concept, with the types and defining 
characteristics of the organisations that could qualify as social economy entities, as 
well as on their most significant contributions. The questionnaire was completed by 
280 representatives of social economy organisations from the development regions 
of Northeast, Southeast and Bucharest-Ilfov, identified both in the databases 
with organisations from previous RIQL research on social economy, and through 
the network sampling technique. These selection methods do not guarantee 
representativeness, but the information allows us to examine the relationship 
between different types of organisations and the studied aspects. 

Perceptions relative to the development of social economy were also captured 
in the qualitative research component, especially in the interviews held with (22) 
key informants from the sectors of social economy, community development, 
social policies and Roma minority issues, from the same development regions 
as those targeted by quantitative research. Social sector informants came from 
non-governmental organisations (10 people), academia (seven people), consulting 
(three people), central public administration (one person) and cooperatives (one person), 
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having been involved in social economy projects as facilitators (legal, economic, 
business development), consultants, researchers, trainers, or social enterprise 
managers. Interviews dealt with topics like the definition of the social economy 
concept, the state of sector development at national level, sectoral impact of grants, 
especially ESF, relationship between social economy and vulnerable groups, or the 
legal framework. Interview analysis comes to complement the information obtained 
during the questionnaire-based survey, contributing to a more comprehensive 
picture of the way in which social economy is understood.  

The research was carried out after five years of social economy project 
implementation with ESF funds and, unlike previous studies, this article seeks to 
analyse the perceptions of social economy development based on the assumption 
that the concept was already known at the time of research.  

FAMILIARITY WITH ‘SOCIAL ECONOMY’ TERM 

The representatives of the organisations included in the quantitative research 
related to the popularity of the social economy term in Romania assess that the 
term is little or not at all known to the population (according to 56% of respondents, 
the public knows the term to a little extent or does not know it at all), but the 
academia, the authorities or the organisations directly involved in relevant activities 
are more familiar with the term (Table 1). The greatest familiarity with the concept 
is attributed to non-governmental organisations, which may be explained, on the 
one hand, by a greater NGO visibility in social economy debates and the higher 
number of projects implemented by NGOs in this field and, on the other hand, by 
the high share of NGOs among the organisations included in the quantitative 
research (approximately 68%).  

 
Table 1 

Do you think that, in Romania, the ‘social economy’ term is known to …? (%) 

 To a little extent/ 
Not at all 

To a moderate 
extent 

To a very 
great extent DNK NR 

Central authorities 22% 43% 29% 5% 1% 
Local authorities 26% 39% 30% 4% 1% 
Non-governmental 
organisations 10% 35% 50% 4% 1% 

Academia  18% 30% 39% 11% 2% 
Business environment 26% 40% 23% 9% 2% 
Mutual aid associations 23% 34% 26% 15% 2% 
Cooperatives 24% 39% 21% 13% 3% 
Population  56% 26% 11% 5% 2% 

Source: Inclusive-Active-Efficient database (N = 280). 
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The uncertainty or confusion surrounding the social economy term, identified 
during quantitative research, was also confirmed by qualitative research findings, 
as the interviews with social sector informants highlighted the lack of a clear vision 
for the sector and its rather circumstantial and fragmented development. The 
accelerated development of social economy, correlated with the lack of organic 
growth adapted to the national context, is one of the effects impacting the sector 
that some respondents attributed to grants.  

“I believe that, in Romania, we talk about social economy without having a 
clear picture of what social economy is all about. There are, of course, 
different types of enterprises which qualify as social economy [entities], but 
from the perspective of a coherent sector that sort of gets the attention of the 
authorities and is sort of regulated, sort of viably connected to the other 
sectors, I don’t think we can say that Romania has a social economy sector” 
(Key informant, social sector, NGO, Bucharest).  

The interviewed informants seem to be in agreement not only about the fact 
that, at the time of interviews, social economy was in the early stages of 
development and even definition, but also about the major contribution of grant-
funded projects to sector development. However, some of them are aware of the 
fact that the greater popularity of and interest in social economy generated by 
grant-funded projects has also come with a limitation of its meaning to the social 
inclusion of vulnerable groups.  

“I think that, on the one hand, the concept of social economy has gained 
popularity and, on the other hand, it is being interpreted in a limited manner 
as a way to direct social benefits toward disadvantaged groups” (Key 
informant, social economy, academia, Iași).  

When moving from the general, that is the definition of social economy, to 
the specific, namely fitting certain types of organisations into the social economy 
sector, respondents’ previous assessment related to the familiarity with and 
understanding of the social economy term is confirmed. Hence, over 70% of 
quantitative research respondents believe that the work of social economy 
organisations is not sufficiently known. The proportion of those who catalogue 
associations, foundations, cooperatives, employees’ and pensioners’ mutual aid 
associations as being part of social economy is high, but the share of negative 
responses for each of these organisations is not to be ignored, for it varies between 
24% and 42%. Also, a great number of respondents classify trade unions (30%) 
and local authorities (35%) as social economy organisations. The large number of 
‘do not know’ answers for each of the organisations mentioned is yet another 
indicator of uncertainty regarding social economy and the organisations that fit into 
this sector.  
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Figure 1 
 

Which ones of the following organisations would you include in the social economy sector? 
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Source: Inclusive-Active-Efficient database. 
 

The interviews with social sector informants also point out a relatively small 
familiarity with the social economy concept. While respondents with less expertise 
tackle the topic mostly by relating to the organisations they know (for instance, 
worker cooperatives), those who are more familiar with social economy (informants 
from the academic environment, consultants) show a broader perspective of the 
sector and engage in topics like the decline of cooperatives compared with the 
communist period and the development of new entities that can fit into the social 
economy sector: associations and foundations. Both research components reveal 
that associations, foundations, cooperatives, and mutual aid associations are the 
ones that are most frequently defined as social economy organisations.  

Given the emphasis that the public discourse and, hence, recent grant instruments 
place on the role of social economy in addressing social exclusion through job 
creation and employment growth, it is not surprising that many questionnaire 
respondents (72%) ranked “job creators” second among the phrases that best 
describe social economy organisations. With values that are more than twice as 
high as the initial target (11,369 jobs created by the end of 2015 against a target of 
5,000), the indicator related to the number of jobs created by social economy 
structures testifies to the success of SOP HRD (AMPOSDRU, 2017: 144). The 
excessive attention donors (especially ESF) pay to the number of generated jobs 
indicate the absence of a long-term vision and failure to consider the sustainability 
of social enterprises and the jobs they create. This trend is exacerbated by the lack 
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of coordination and correlation between the lines of funding and beneficiaries’ real 
needs, the outcomes of previous programmes, and realistic employment objectives.  

 “When such problems are handled through calls for proposals that no one 
coordinates at all, we have a very serious anomaly, (…) For instance, in the 
beginning, there was a line of funding in which everybody developed good 
practice guidelines or planned visits abroad and so on; now there is a line of 
funding in which everyone has to measure the indicator called ‘employment 
of persons with disabilities’ and it is asked that … in the last year’s 
application, huge numbers were required; for funding worth a few million 
you had to get hundreds of jobs.... Impossible! I mean you were out of place 
with the first requirement, where you weren’t interested in jobs; you’re even 
more out of place with the second requirement, where the number of jobs is 
totally unrealistic” (Key informant, social sector, NGO, Bucharest). 

The fact that over three quarters of respondents (79%, Table 2) defined social 
economy organisations as being “community-oriented” highlights an awareness of 
their benefits: providing the services the community needs, addressing social issues, 
ensuring the social inclusion of disadvantaged people, which are all community 
development enablers. Moreover, coverage of beneficiaries’ needs and community 
involvement come first, right after job creation, among the most important aspects 
for the work of a social economy organisation, according to the respondents (Table 3). 
Community involvement was brought up by many social sector informants that 
were interviewed during qualitative research and was considered both a major 
objective for social economy organisations, and a key factor for their success.  

“Social economy works when it is tied to the specific needs of a community; 
you must link social economy to community development” (Key informant, 
social sector, academia, Bucharest). 

During the interviews held with social sector experts, social economy 
activities developed based on community needs were presented as positive 
examples and were analysed against those aimed at target groups and needs defined 
in a theoretical manner in the documentation of certain funding lines, without any 
connection with the real needs of the communities where they were implemented. 
On the same note, the interviewed experts draw attention to a side effect of this 
type of funding, namely actions driven by certain interests to the detriment of those 
seeking to advance a social purpose and address community needs.  

The phrases that, in the eyes of the respondents, best describe social economy 
organisations include “capable to adapt” and “client-oriented”, whereas at the other 
end of the spectrum we find terms like “profit-oriented” and “inefficient” (Table 2). 
The answers indicate a positive perception of social economy organisations, since 
phrases with more negative connotations are considered wrong/inaccurate descriptions. 
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Given the profile of the respondents and the self-assessment component, caution 
should be used when analysing these views.  

 
Table 2  

 
Which of the following phrases do you think describe social economy organisations  

most and least accurately? 
 

 Most 
accurately  

Least 
accurately 

Total 
(N) 

Community-oriented 79% 21% 274 
Job creators 72% 28% 269 
Capable to adapt 69% 31% 269 
Client-oriented 66% 34% 269 
Income generators 60% 40% 268 
Employee-oriented 56% 44% 269 
Substitutes for the services provided by local 
authorities 55% 45% 271 

Independent  53% 49% 267 
Grant dependent 48% 52% 265 
Profit-oriented  45% 55% 268 
Inefficient  27% 73% 269 

Source: Inclusive-Active-Efficient database. 
 
Quantitative research subjects also considered the diversification of funding 

sources, the tax concessions offered by the state or grant consulting when tackling 
the most important aspects for the work of social economy organisations (Table 3). 
In a context where the excessive dependence on donors is one of the major 
problems that NGOs have to face and that was identified as one of the factors 
slowing down the development of social economy, as well as one of the negative 
consequences of ESF funding, respondents’ financial concerns are only natural 
(Defourny, 2010; Arpinte, 2012; Varga, 2012; Cace et al. 2013).  

 
Table 3 

 
Which of the following do you think are the most important aspects for the work of social 

economy organisations? 
 

 Percentage 
Job creation 65% 
Coverage of beneficiaries’ needs 58% 
Community involvement 55% 
Diversification of funding sources 49% 
Tax concessions offered by the state  40% 
Grant consulting  34% 

* The sum of all percentages is greater than 100% due to multiple-choice options. 
Source: Inclusive-Active-Efficient database. 
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The great attention paid to funding sources is all the more justifiable as first 
on the 2012 budget structure of the NGOs included in the IAE research (n = 194) 
came sponsorship (48%) and membership fees (47%), followed by revenue from 
the 2% of income tax redirected by individuals (28%), whereas applications for EU 
funds or funding from other donor institutions constituted income sources for 19% 
and 16%, respectively, of the organisations. Organisational vulnerability is also 
influenced by the number of funding sources, with 24% of the NGOs included in 
the research declaring only one source of funding for 2012 and 35% of them, two 
sources of funding.  

The interviewed social sector experts also mention tax concessions and other 
forms of state support. According to them, the reasons justifying the need for the 
provision of state support to social economy entities include their lower 
competitiveness compared to traditional enterprises as well as their social purpose, 
which does not allow them to make a profit under the same terms as ‘typical’ 
organisations operating on the market.  

With regard to the provision of state support to social economy organisations, 
qualitative research identified two perspectives among respondents. On the one 
hand, some subjects think all social economy organisations need to be supported. 
On the other hand, certain respondents believe that only social economy entities 
hiring vulnerable people should be supported with specific measures, which they 
think is justifiable by the productivity deficit of those entities determined by lack of 
training and skills or certain disabilities as well as by their use of additional human 
resources (e.g. mentors, psychologists), financial or time resources required when 
working with people from vulnerable groups.  

SOCIAL ECONOMY AND VULNERABLE GROUPS 

When discussing the frequent confusion between social economy and the 
social inclusion of people from vulnerable groups, some of the qualitative research 
participants questioned the capacity of social economy to solve the problems of the 
most disadvantaged people. Those who support this point of view mention the 
lacks of people belonging to vulnerable groups in terms of entrepreneurial skills 
and competences, which are essential to the survival and development of any 
business, not just that of a social economy organisation.  

“Still, this type of intervention is addressed to people who either have some 
entrepreneurial skills or they master a craft very well and those people are 
not the poorest. I mean, wanting to start a social economy enterprise that is 
self-reliant, sustainable and still in business two years later means that you 
have to go to people who have certain entrepreneurial skills, who can make a 
business run. Or, those people are not the most underprivileged ones” (Key 
informant, social sector, NGO, Bucharest). 
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Also, some of the interviewed experts question the current definitions of 
vulnerable group, based on the premise that vulnerability needs to be defined 
contextually, and that an individual may face multiple vulnerabilities at the same 
time. Thus, they cast doubt on the ability of interventions aimed at vulnerable 
groups to address all the vulnerabilities faced by an individual at a given time, and 
they mention the importance of an integrated approach.  

“This is a never-ending story; I don’t think vulnerable groups should be 
defined anywhere. I think that each local context generates a certain type of 
vulnerability and our attempt to make things simpler with this classification 
of vulnerable groups is a bit far-fetched (…) a group or an individual may 
face seven vulnerabilities, (…) if I eliminate one of them or I address one of 
the seven vulnerabilities without addressing the other five that affect that 
unfortunate person, the problem will still be there” (Key informant, social 
sector, NGO, Bucharest). 

OTHER SOCIAL ECONOMY CONTRIBUTIONS  

Based on the narrow meaning of social economy, which is quite popular at 
national level, we could say that the main benefit of sector development is the 
social inclusion of people from vulnerable groups. Nevertheless, the extended 
definitions of the term, endorsed by other European states with a longer tradition 
in the field, point to major benefits in other life areas. Among those, the subjects 
who completed the IAE research questionnaire mentioned the contribution of 
social economy to “local economy development” (48%), “community involvement” 
(45%) or “transforming communities into better places to live” (41%). Also 
contributing to the attainment of these objectives is “the increase in the number 
of local projects and programmes”, which respondents ranked first among social 
economy contributions (52%). During quantitative research, “social capital 
development” came first in respondents’ ranking of social economy contributions 
(14%), which may be explained by respondents’ poor understanding of social 
capital. 

Although the discussions related to social economy inevitably touch upon the 
issue of job creation, respondents don’t place “raising skill levels” among the most 
important social economy contributions, as this comes second to last and gathers 
almost the same number of responses as “the development of national economy” 
(approximately 29%).  

For the informants interviewed during qualitative research, the role of 
social economy seems to be more visible in relation to rural areas, particularly 
through community investment and job creation. Respondents also stress the 
contribution of social economy organisations to the preservation and valorisation 
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of traditions and, ultimately, their potential for developing local tourism and 
attracting investors.  

CONCLUSIONS 

Despite numerous studies on social economy, social enterprises or different 
entities considered to be part of this sector, meant to define the concept and present 
its national development, the representatives of non-governmental organisations, 
cooperatives, mutual aid associations, academia, decision makers or other social 
sector professionals (e.g. consultants) are still dealing with conceptual confusion. 
Although many respondents are aware of the role of social economy for local 
development and its impact on community involvement, social capital development 
or improvements in the quality of life at community level, these aspects have not 
been sufficiently promoted under recent lines of funding, especially large-scale ones, 
being preponderantly targeted by small-size competitions. Consequently, the spotlight 
has been taken by the rhetoric on the role played by social economy in reaching the 
objectives aimed at the social inclusion of people from vulnerable groups, as 
promoted by the biggest funder of social economy in Romania – SOP HRD. 
This has resulted in a more narrow meaning of the term and in underestimating the 
role of social economy. The approach to social economy as a form of social 
inclusion has been quite strong, for it developed in Romania during a time of 
economic crisis (2009–2011), when there was a much greater need to identify new 
employment opportunities.  

Moreover, the analysis confirms at national level the same model identified 
in other states where this sector has developed mostly thanks to European funding, 
and where the concept is understood only in terms of the benefits it brings to the 
social inclusion of vulnerable groups. The research has confirmed the hypothesis of 
the article that the representatives of these entities and decision makers are still 
confused about the definition and use of the social economy term, despite the 
numerous studies conducted in Romania between 2008 and 2013.  

At the end of a five-year period in which social economy benefited from 
funding in Romania, this research intends to present the way the representatives of 
social economy structures and relevant professionals see the concept. Understanding 
the limitations of the concept is the starting point for developing a new approach to 
extend the scope of social economy. This is a process involving broader conceptual 
development and debates with the representatives of these social economy entities. 
The article presents the understanding of the social economy term, while drawing 
attention to the consequences of a limited definition of the sector. 

This conceptual confusion can produce undesirable effects both in the 
allocation of resources for the development of these entities and at the level of 
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public policies. A relevant example is the public policymaking process in the field 
of social economy, which needed more than three years to define the concept and 
the organisations that could qualify as social economy entities. Since social 
economy has been reduced to an active form of social inclusion through job 
opportunities offered to people from vulnerable groups, the Social Economy Law 
sets incentives only for WISEs, which will have a negative impact on the other 
social enterprises and, hence, on sector development in Romania. With the concept 
being restricted to the integration of vulnerable people, some of the more 
traditional social economy organisations (like worker cooperatives) don’t want to 
be included in this sector because this would make their access to certain markets 
more difficult. On the other hand, given that incentives are only provided to WISEs, 
the other social enterprises have to extensively develop their entrepreneurial 
dimension to the detriment of the social factor. At the same time, community 
development has to suffer, as social enterprises favour the use of local resources. 
The diversity of areas where social enterprises could flourish is one of the key 
benefits and the principles guiding the social economy concept contribute to the 
development of a new business vision, where the social or environmental factor is 
just as important as the economic factor, with benefits not only for entrepreneurs, 
but also for the community.  

SOP HRD implementation reports highlight the success of the programme 
in terms of jobs generated by the newly created or developed social economy 
structures. Since the definition of social economy is limited to the inclusion of 
vulnerable groups, one of the biggest problems facing the social enterprises founded 
under SOP HRD with ESF support is lack of people with the skills required for 
making certain goods or delivering competitive services on the market. 
Therefore, the greatest challenge they will have to deal with in the long run is the 
sustainability of the jobs created over the funding period. The interviewed key 
informants are in agreement when it comes to the future and community impact 
of social enterprises, especially of those set up through projects funded under 
SOP HRD. Respondents’ main concerns regard the non-sustainability of enterprises 
given their dependence on external funds and inability to make visible changes in 
the communities concerned. In order to get more detailed information about the 
impact of the limited understanding of the social economy concept, it would be 
useful to scale up research to a national level. At the same time, analyses need to 
be made regarding the impact of social economy on the business environment, 
the NGO sector and the opening of the social service market. Starting from 
institutional theories, comparative studies between European countries are 
needed to look at the impact of different measures and policy approaches on the 
development of social economy, as well as to analyse the sustainability of social 
enterprises.  
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ntensificarea finanțărilor pentru dezvoltarea economiei sociale 
a contribuit la creșterea numărului de cercetări, publicații și 
dezbateri privind rolul acesteia și la popularizarea termenului. 

Principalele surse de finanțare au avut o contribuție importantă la modul în 
care economia socială este înțeleasă și la dezvoltarea acestui sector în 
România. Pornind de la teoriile instituționaliste conform cărora dezvoltarea 
economiei sociale și modul de organizare și funcționare a entităților acesteia 
depinde de contextul economic, social, instituțional în care acestea își derulează 
activitatea (Kerlin, 2017; Rueshemeyer, 2009; Teasdale, 2012; Sepulveda, 
2015), articolul de față analizează dezvoltarea sectorului economiei sociale în 
România. Întrebarea de cercetare la care articolul încearcă să ofere răspuns 
vizează relația existentă între modul de definire a economiei sociale și 
întreprinderii sociale și dezvoltarea ulterioară a acestor entități în România. 
În ciuda demersurilor intense de definire a economiei sociale și legiferare a 
sectorului din ultimii ani, rezultatele cercetării analizate în lucrare indică o 
lipsă de consistență, încă prezentă la nivel național, în ceea ce privește 
înțelegerea economiei sociale și a întreprinderilor sociale. Limitarea 
sectorului economiei sociale în special la rolul lui în incluziunea socială a 
determinat o dezvoltare a lui în special în acest domeniu. Având la bază o 
analiză secundară a datelor culese în 2013 printr-un mix de metode calitative 
și cantitative, articolul prezintă o analiză a gradului de cunoaștere a termenului, 
caracteristicilor definitorii ale întreprinderilor sociale și principalelor contribuții 
ale acestora și atrage, în același timp, atenția asupra tendinței de subestimare 
a rolului economiei sociale.  

Cuvinte-cheie: economie socială; întreprinderi sociale; incluziune socială; 
grupuri vulnerabile. 
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CARACTERISTICI ALE FREELANCING-ULUI  
ÎN INDUSTRIILE CREATIVE 

CRISTINA LEOVARIDIS 
ROXANA ANTIMIU 

LAURA CÂRCU 

rticolul de faţă îşi propune să clarifice conceptul de freelancing, 
îndreptându-şi atenţia asupra caracteristicilor freelancing-ului 
din cadrul industriilor creative. În ultimele decenii a avut loc 

o trecere de la locurile de muncă tradiţionale la o alternativă mult mai flexibilă, 
şi anume freelancing-ul. O parte semnificativă a articolului este dedicată definirii 
industriilor cultural-creative, a teoriilor şi modelelor reprezentative pentru acestea, 
dar şi a accentuării rolului economic şi social al industriilor creative în Europa şi 
în România. O altă parte îşi concentrează atenţia asupra freelancing-ului pe 
piaţa muncii. Cercetarea empirică, de tip calitativ, este realizată pe bază de 
ghid de interviu semistructurat, aplicat faţă în faţă pe un lot alcătuit din tineri 
freelanceri cu vârste cuprinse între 23 şi 32 de ani, din mediul urban, ce 
activează în sectorul industriilor creative.  

Cuvinte-cheie: industrii creative; freelancing; publicitate; tineri. 

INTRODUCERE 

Lucrarea de faţă intenţionează să identifice trăsăturile freelancing-ului în 
industriile creative din ţara noastră, precum şi condiţiile de muncă în care freelancerii 
din acest domeniu îşi desfăşoară activitatea. Obiectivele specifice ale cercetării de 
teren realizate de autori au fost: conturarea unui portret robot al freelancerilor din 
cadrul industriilor creative, identificarea motivaţiilor care i-au determinat să opteze 
pentru freelancing, identificarea influenţei pe care educaţia o are asupra acestei 
opţiuni, sesizarea modului în care experienţa anterioară contribuie la formarea unei 
cariere în freelancing, conturarea criteriilor de selecţie a platformelor de freelancing, 
identificarea factorilor care influenţează remuneraţia, identificarea avantajelor şi 
dezavantajelor freelancing-ului, explorarea riscurilor la care sunt supuşi freelancerii. 

În ultimii ani, industriile cultural-creative au cunoscut o mare ascensiune atât 
la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Acest sector este cel de-al treilea mare 
angajator european, după construcţii şi industria alimentară. În România, în perioada 
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2011–2015, productivitatea muncii în sectorul creativ a înregistrat creşteri spectaculoase, 
de 10%, înclinaţie ascendentă care s-a constatat şi pentru cifra de afaceri a organizaţiilor 
ce îşi desfăşoară activitatea în sfera acestor industrii (Croitoru şi alţii, 2016: 22), 
dar mai ales pentru numărul angajaţilor: s-a observat o evoluţie, de la o pondere a 
salariaţilor din industriile creative din totalul salariaţilor de 3,7% în 2011 la o 
pondere de 4,5% în 2015 (Dărăşteanu, 2016: 40–41). 

În plus, la momentul actual în Europa, sectoarele creativ-culturale angajează, 
în medie, mai mulţi tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani comparativ cu 
oricare alt sector (Ernst & Young, 2015).  

De asemenea, industriile creative favorizează participarea femeilor în comparaţie 
cu alte industrii tradiţionale, dovadă că în unele sectoare creative ponderea femeilor 
în totalul angajaţilor depăşeşte 50%. Sectorele cultural-creative sunt atractive pentru 
tineri, sunt deschise lor şi le absorb interesul cu uşurinţă. Comparativ cu celelalte 
industrii tradiţionale, acest sector este caracterizat de un număr mare de locuri de 
muncă temporare, de o cifră ridicată de lucrători independenţi şi de microîntreprinderi 
sau IMM-uri, care în cele mai dese cazuri deţin până la 10 angajaţi; prin urmare şi 
nivelul de salarizare este inconsecvent şi inegal.  

Prima secţiune a articolului este dedicată industriilor creative – definirii lor, 
teoriilor şi modelelor reprezentative din momentul creării conceptului până în 
prezent, în viziunea diferiţilor autori şi diferitelor organizaţii cu rol în domeniu, dar 
şi prezentării detaliate, cu date statistice, a rolului economic şi social actual al 
industriilor creative în Europa şi în România. Următorul capitol teoretic al articolului 
îşi concentrează atenţia asupra freelancing-ului pe piaţa muncii – întrucât fenomenul 
de freelancing în industriile creative este relativ nou, particularităţile acestuia nu au 
fost pe deplin studiate, motiv pentru care elucidarea modului în care acesta influenţează 
stilul de viaţă al celor care îl practică devine o necesitate.  

Freelancing-ul presupune o succesiune de sarcini pentru o paletă vastă de 
clienţi, pe o perioadă delimitată de timp. Freelancerii sunt văzuţi ca acele persoane 
autonome, care nu deţin angajamente contractuale pe termen lung cu un angajator 
sau cu o companie (Platman, 2004: 573–599). Ei înşişi îşi abordează clienţii, sunt 
remuneraţi în funcţie de orele pe care le investesc într-un anumit proiect sau în 
funcţie de comisionul pe care l-au stabilit pentru anumite servicii. Trebuie să dea 
dovadă că sunt experţi de încredere, trebuie să investească energie în crearea unor 
reţele (networking) de clienţi şi cunoştinţe prin intermediul cărora trebuie să îşi 
conserve şi să îşi sporească propria reputaţie. Ei apreciază un program flexibil, 
lucrul din confortul propriei case şi posibilitatea de a îmbina serviciul cu activităţile 
gospodăreşti şi obligaţiile familiale; şi sunt de părere că job-urile tradiţionale nu 
mai sunt sigure (Sherman, 2012: 503–505).  

Ultimul capitol al articolului reprezintă partea aplicativă, construită pe baza 
unei cercetări de teren realizată cu o metodologie de cercetare calitativă. Analiza 
datelor prezintă detaliat rezultatele obţinute în urma interviurilor cu 12 tineri 
freelanceri români, din diferite arii ale industriilor creative: publicitate, online 
marketing, digital media, social media, design interior; printre serviciile pe care 
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respondenţii le oferă clienţilor se numără copywriting – commercial copywriting şi 
content writing, ilustraţie, graphic design, user experience etc.  

Conform rezultatelor cercetării, seriozitatea, implicarea, respectarea termenelor 
limită şi livrarea materialelor într-o manieră eficientă şi de o calitate ireproşabilă în 
timp util, înţelegerea businessului clientului, a pieţii pe care activează, a categoriei 
în care se află şi a cerinţelor, totodată, şi rezolvarea problemelor prin descoperirea 
unor soluţii fiabile, ce se pot implementa în mod prompt, creativitatea, o centrare 
pe rezultate satisfăcătoare pentru client, posibilitatea de a fi autodidact, flexibilitatea 
şi încrederea sunt atribute ce ar trebui să caracterizeze tinerii ce practică acest tip 
de activitate.  

„Libertatea” este cuvântul cheie: sunt liberi să lucreze când doresc, de unde 
doresc, cât doresc şi pe proiectele pe care tot ei le aleg. Cu toate acestea, în 
practică, libertăţile antemenţionate sunt limitate – în cazul unui deadline scurt şi ei 
lucrează câte 12 ore pe zi, iar în cazul unei perioade mai slabe din punct de vedere 
al ofertei de proiecte, pot fi nevoiţi să accepte şi clienţi sau proiecte care nu 
prezintă vreun interes deosebit. 

În ceea ce priveşte punctele negative asociate acestei profesii, respondenţii 
enumeră: supraîncărcarea cu sarcini, inconsecvenţa muncii (unele perioade sunt 
foarte aglomerate, iar altele, complet libere), dar şi lipsa de interacţiune, solitudinea. 
Riscurile principale sunt legate de plată, fiind des întâlnită situaţia în care plata 
întârzie, dar şi pierderea motivaţiei. 

INDUSTRIILE CREATIVE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIA EUROPEANĂ  
ŞI NAŢIONALĂ 

Conform lui Mihai Coman (2007), doi filosofi de origine germană, Theodor 
Adorno şi Max Horkheimer, exponenţi ai Școlii de la Frankfurt, introduceau în 
anul 1947 sintagma ,,industrie culturală”, pentru a denumi ansamblul tehnicilor  
de producţie şi reproducţie industrială a operelor culturale. Iniţial, termenul aflat  
în circulaţie pentru a desemna ,,industriile culturale” era ,,cultura de masă”, însă 
acesta reducea cultura la o formă creată natural, spontan, de către comunitate, sub 
configuraţia unei ,,culturi populare”. Trecând conceptul de ,,industrie” prin filtrul 
gândirii celor doi autori, acesta simboliza tipizarea, raţionalizarea, omogenizarea 
producţiei, realizarea de bunuri culturale într-un număr ridicat, în serie, ceea ce 
înlătura caracterul de unicitate, originalitate, inventivitate, creativitate. În acest 
context primează valoarea comercială, cea estetică având un rol secundar, atenţia 
se centrează pe un raport neechilibrat între un preţ de producţie cât mai scăzut şi o 
productivitate cât mai ridicată. A luat naştere un proces de democratizare culturală, 
de simplificare a culturii pentru a fi cu uşurinţă decodificată şi de un public mai 
puţin educat, de masele de pe treptele ierarhice inferioare elitelor, ce posedă o 
educaţie de nivel mediu, apelând la aceste forme culturale pentru a-şi petrece 
timpul liber, pentru caracterul de divertisment, pentru a se odihni, relaxa, a evada 
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din cotidian (Coman, 2007: 76–77). Conform Școlii de la Frankfurt, toate produsele 
culturale propagate prin mass-media erau bunuri de consum, standardizate şi 
produse în serie, după principiul benzii rulante. Capodoperele erau simplificate, 
standardizate, schematizate pentru a fi accesibile celei mai mare părţi a populaţiei, 
care era semieducată, astfel era necesar ca operele să fie facil de decodificat, să 
capteze atenţia maselor şi să fie comercializate la preţuri reduse. Această cultură de 
masă a fost impregnată de următoarele caracteristici: standardizare, serializare, 
fragmentare a muncii. 

Și Armand şi Michele Mattelart au insistat în lucrarea lor asupra opiniilor lui 
Adorno şi Horkheimer, conform cărora industria culturală a condus la manipularea 
opiniei publice, la omogenizarea publicului, membrii societăţii adoptând un 
comportament emoţional – aclamativ, şi nu unul raţional, critic, care să supună 
unei analize riguroase diversele forme culturale (Mattelart şi Mattelard, 2001: 62). 
Industria culturală a limitat capodoperele la forma de marfă, capacitatea de analiză 
a culturii a fost înlăturată, a fost înstrăinată orice amprentă a unei experienţe 
originale, autentice, nefalsificabile. 

Școala de la Frankfurt a ierarhizat cultura în două categorii: cultura înaltă şi 
cultura comună (Kellner, 2001: 42). Cultura înaltă este reprezentată de operă, teatru, 
muzeu, forme culturale dedicate în special elitelor sau claselor care deţin o educaţie 
înaltă, iar cultura comună este redată prin producţia de cărţi, filme, muzică, spectacole 
produse în serie, standardizate, omogenizate, uniformizate pentru o masă cu un nivel 
de educaţie mediu, al cărei proces de decodificare nu presupune un efort sporit. 

Umberto Eco a identificat trei niveluri culturale: cultura înaltă, medie şi joasă 
(Eco, 2008: 64). În lucrarea ,,Apocaliptici şi integraţi”, apocalipticii reprezintă grupul 
celor care consideră că noul proces al industrializării culturale primejduieşte cultura 
şi regimul politic ce se fundamentează pe democraţie prin simplificarea, banalizarea, 
schematizarea operelor; în vreme ce integraţii susţin cu ardoare că această abordare 
a îngăduit contactul a milioane de fiinţe de pe glob cu cultura, care este consumată 
cu predilecţie în timpul liber. 

În anul 1960 s-a constituit Centrul pentru Studii Culturale Contemporane din 
Birmingham, care porneşte de la ideea că societatea este clădită pe un amalgam de 
relaţii aflate în opoziţie, în funcţie de ierarhii, o societate caracterizată prin oprimarea, 
constrângerea celor aflaţi pe trepte ierarhice inferioare, care sunt dominaţi de 
clasele superioare după criterii precum statusul social, genul, etnia. Studiile Culturale 
Britanice au înlăturat conceptul de ,,cultură înaltă”: în viziunea acestora, cultura 
trebuie să fie poziţionată în interiorul unei situaţii specifice socioistorice în cadrul 
căreia poate căpăta două abordări, fie avansează ideea de dominare, fie susţine 
persistenţa claselor defavorizate în faţa elitelor şi nu va stimula niciodată un 
comportament de subsumare, de supunere (Kellner, 2001: 43–45). 

Formula de „industrie culturală” lansată de Theodor Adorno şi Max Horkheimer 
va fi reluată, după anii ’70, de alţi cercetători, dintr-o perspectivă ştiinţifică sensibil 
diferită. Respingând ideea dragă Şcolii de la Frankfurt, după care producerea mărfii 
culturale răspunde unei logici unice, reprezentanţii Școlii Franceze consideră că 
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„industria culturală nu există în sine, ci este un ansamblu compozit, alcătuit din 
elemente foarte diferite, din sectoare care au propriile lor legi de standardizare” 
(Mattelart şi Mattelard, 2001: 94). Din această perspectivă, conceptul de industrie 
culturală se referă la organizaţiile particulare şi de stat care au ca obiectiv producţia 
şi distribuţia de bunuri şi servicii culturale. În această sferă se încadrează producţia de 
carte, presa scrisă, programe radio şi de televiziune, producţia de filme, de înregistrări 
muzicale, precum şi organizarea de evenimente culturale (expoziţii, concerte, spectacole 
teatrale) sau de manifestări sportive. Caracteristic acestui ansamblu de activităţi de 
producţie este faptul că ele sunt supuse principiilor comerciale, iar munca este 
organizată conform sistemului capitalist al dublei separări dintre creator şi produsul 
său şi dintre sarcinile de creaţie şi cele de execuţie. 

Au luat naştere trei procese de producţie şi de muncă. Modelul editorial, sub 
formă de mărfuri culturale, este alcătuit din multiple microîntreprinderi comasate 
în jurul unor organizaţii aflate în situaţie de monopol, angajaţii sunt răsplătiţi după 
modelul drepturilor de autor şi de reproducere. Sursele de venit provin din 
vânzarea directă către consumatori, venitul fiind direct proporţional cu publicul-
ţintă căruia i se adresează. Cel de-al doilea model este modelul fluxului, care se 
axează pe loializarea publicului-ţintă, personalul este remunerat sub formă salarială 
şi se poate observa şi prezenţa unor colaboratori. Sursele de venit provin din 
fiscalitate şi publicitate, modelul adresându-se unei plaje largi de indivizi, audienţa 
nu este segmentată. Cel de-al treilea model este modelul informaţiei scrise, orientat 
spre concepere şi producţie, în cadrul căruia personalul este răsplătit sub formă 
salarială şi pot exista şi parteneri implicaţi în proces. Venitul provine din vânzarea 
directă către consumator şi publicitate, iar piaţa nu este nişată (Miege, 2000: 107). 

În cadrul unei perioade de circa 60 de ani (1940–2000), s-a trecut de la 
termenul de industrie culturală la industrii culturale şi apoi la industrii creative, 
însă la baza tuturor acestor termeni a stat mereu tensiunea permanentă dintre 
cultură şi economie. Cultura, considerată iniţial, din punctul de vedere al statelor, 
ca o cheltuială marginală, decorativă şi asigurând prestigiul, a început să ajungă din 
ce în ce mai mult în centrul preocupărilor factorilor de decizie guvernamentali, ca 
potenţială resursă economică, începând să fie formulate politici publice pentru 
dezvoltarea acestui sector. În prezent, termeni precum sectorul creativ, industrii 
creative, industrii cultural-creative, economia creativă etc. descriu o gamă largă de 
activităţi care implică utilizarea comercială a unor input-uri creative şi artistice. 
Industriile creative pot fi definite ca reprezentând un ciclu al creaţiei, producţiei şi 
distribuţiei de bunuri sau servicii care recurg la o inspiraţie creativă şi intelectuală. 
Se produc atât bunuri tangibile, cât şi bunuri intangibile, creative. Industriile creative 
variază de la ,,artele şi meşteşugurile tradiţionale, editarea, muzica, artele vizuale şi 
ale spectacolului până la grupurile de activităţi care sunt intensiv tehnologice şi 
orientate spre servicii precum filmul, televiziunea, radiodifuzarea, noile media şi 
design-ul” (UNCTAD, 2008: 13).  

De-a lungul timpului au fost dezvoltate patru modele în ce priveşte industriile 
creative. Modelul UK DCMS (United Kingdom Department of Culture, Media and 
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Sport) defineşte industriile creative ca fiind acelea care necesită din partea angajaţilor 
creativitate, abilităţi şi talent, care au potenţial pentru oferirea de bunăstare şi creare 
de locuri de muncă şi care necesită protejarea proprietăţii intelectuale. Ele includ: 
publicitatea, arhitectura, piaţa de artă şi antichităţi, meşteşuguri, design, modă, film 
şi video, muzică, artele spectacolului, editare, software, televiziune şi radio, jocuri 
video şi pe computer. Modelul textelor simbolice derivă din tradiţia studiilor critice 
din Europa şi definesc industriile creative drept procesele prin care cultura unei 
societăţi este formată şi transmisă, implică producţia industrială, diseminarea şi 
consumul textelor sau mesajelor simbolice, care sunt transmise prin mass-media 
precum film, radiodifuzare şi presă; sectorul industriilor culturale este clasificat în: 
industrii culturale cheie (publicitate, film, internet, muzică, editare, televiziune şi 
radio, jocuri video şi pe computer), industrii culturale periferice (meşteşugurile) 
şi industriile culturale de graniţă (electronice, modă, software, sport). Modelul 
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale înglobează în industriile creative: 
industrii-cheie bazate pe copyright (publicitate, film şi video, muzică, artele 
spectacolului, editare, software, televiziune şi radio, artă grafică şi vizuală); industrii 
dependente de cele bazate pe copyright (suporturi de înregistrare goale, electronice de 
larg consum, instrumente muzicale, hârtie, photocopiatoare, echipamente fotografice); 
industrii bazate parţial pe copyright (arhitectură, îmbrăcăminte, încălţăminte, design, 
modă, bunuri gospodăreşti – mobilă, jucării) (UNDP, UNCTAD, 2010: 6–7).  

Conform modelului cercurilor concentrice, ideile creative îşi au originea în 
artele creative esenţiale, sub forma textului, sunetului şi imaginii şi aceste idei şi 
influenţe se difuzează în exterior printr-o serie de „cercuri concentrice”, cu proporţia 
de conţinut cultural scăzând în favoarea comercialului pe măsură ce ne îndepărtăm 
de la centru spre exterior. Cercul 1 cuprinde industriile culturale: film şi video; 
televiziune şi radio; jocuri video; muzică – piaţa de muzică înregistrată, performanţele 
de muzică live, venituri obţinute din colectarea societăţii în sectorul muzical; cărţi 
şi edituri – editarea cărţilor, editarea revistelor şi a presei (activităţi industriale al 
căror obiectiv este o reproducere masivă, veniturile provin din copyright). Cercul 2 
înglobează industriile şi activităţile creative: design – design vestimentar, design 
grafic, design interior, design de produs; arhitectura, publicitatea (activităţile nu 
sunt necesar industriale şi pot fi prototipuri, chiar dacă veniturile provin din drepturile 
de copyright, pot conţine şi alte proprietăţi intelectuale – trademark, utilizarea 
creativităţii). Cercul 3 conţine industriile relaţionate – producătorii de calculatoare, 
producătorii de dispozitive MP3 player, industria de telefonie mobilă (KEA European 
Affaires, 2006: 3). 

În ziua de astăzi, sectoarele culturale şi creative angajează 1% din populaţia 
activă la nivel mondial. Piaţa din zona continentului asiatic se bucură de cea mai 
ridicată notorietate, fiind lider în segmentul industriilor cultural-creative cu un procent 
de vânzări de 33% din totalul vânzărilor şi 43% din locurile de muncă din sectorul 
cultural-creativ la scară globală, fiind urmată la o relativă scurtă distanţă de Europa 
cu 32% din vânzări, respectiv 26% din locurile de muncă din sectorul cultural-creativ 
la scară globală, şi America de Nord cu 28%, respectiv 16% (Ernst & Young, 
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2015: 16). Europa este lider în ceea ce priveşte veniturile obţinute din industriile 
creative şi deţine o pondere de 50% din locurile de muncă industria de publicitate 
la nivel mondial (Ernst & Young, 2015: 91).  

În Uniunea Europeană, sectorul industriilor cultural-creative generează 3,3% 
din PIB şi 3% din forţa de muncă europeană, angajând circa de 6,7 milioane de 
persoane (European Commission, 2012: 2). Acest sector este cel de-al treilea mare 
angajator european, după construcţii şi industria alimentară (baruri şi restaurante). 
Muzica (1 289 000), artele spectacolului (1 183 000) şi publicitatea (1 028 000) 
angajează peste 1 milion de europeni fiecare, urmate de industria cărţilor (973 000), 
artele vizuale (803 000), TV (746 000), film (704 000), arhitectură (661 000), ziare 
şi reviste (604 000), radio (115 000) şi jocuri (92 000) (Ernst & Young, 2015: 44).  

Aproape 80% dintre firmele din sectorul cultural-creativ sunt întreprinderi 
micro, mici şi mijlocii, dintre care aproape 60% sunt microîntreprinderi cu un 
efectiv numeric de la unul până la trei angajaţi. În timp ce marile firme, mai puţin 
de 1% din total, asigură peste 40% din cifra de afaceri a acestor industrii (HKU, 
2010: 18).  

La momentul actual, în Europa sectoarele creativ-culturale angajează, în 
medie, mai mulţi tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani comparativ cu 
oricare alt sector. De asemenea, industriile creative tind să încurajeze participarea 
femeilor, spre exemplu în Marea Britanie în anul 2014, 50% dintre persoanele 
angajate în industria muzicală erau de gen feminin. De asemenea, la nivel mondial, 
majoritatea afacerilor sunt mici sau chiar individuale, ceea ce conferă oportunitatea 
micilor antreprenori inovativi de a se manifesta şi de a se dezvolta pe această piaţă; 
astfel, în Canada, 53% dintre dezvoltatorii de jocuri pe calculator au declarat că 
sunt operatori individuali (Ernst & Young, 2015: 8). 

În anul 2014, 1,14 milioane de europeni ce aveau între 15 şi 29 de ani lucrau 
în segmentul industriilor culturale, acest fapt reprezentând 18% din totalul locurilor 
de muncă din sfera industriilor culturale, pondere foarte apropiată de cea pe care o 
reprezintă acest grup în totalul angajaţilor din întreaga economie europeană (19%) 
(Eurostat, 2016: 64). În anul 2013, 35% dintre locurile de muncă înfiinţate în 
industria filmelor şi a televiziunii în Marea Britanie erau ocupate de femei, iar 15% 
dintre filme erau produse de femei (Ernst & Young, 2014: 67).  

Femeile sunt încurajate să lucreze în sectoarele cultural-creative pentru a 
reduce procentul discriminărilor de gen, pentru a încuraja egalitatea de gen, pentru 
a putea oferi clienţilor soluţii din mai multe perspective. Astfel, se favorizează 
participarea femeilor, în comparaţie cu alte industrii tradiţionale.  

Industriile cultural-creative au avansat gradual, de la an la an: dacă în 2009 
sectorul cultural-creativ genera la nivel european 4,94% din PIB, în 2012 a ajuns la 
5,1%. La începutul anului 2009, în România, acest sector avea o semnificaţie mai 
scăzută, aspect pe care îl denotă procentul de 4,15% din totalul valorii adăugate 
brute, faţă de media Uniunii Europene de 4,94%. Dar, în 4 ani această pondere din 
valoarea adăugată brută la nivel de economie a crescut până la 5,7%, în timp ce 
Uniunea Europeană ajunsese în 2012 la doar 5,1% (Cojanu, 2016: 24–25).  



 CRISTINA LEOVARIDIS, ROXANA ANTIMIU, LAURA CÂRCU 8 346 

În perioada 2009–2013, valoarea adăugată realizată de sectoarele culturale şi 
creative din România s-a aflat într-o continuă creştere, ajungând de la valoarea 
iniţială de 4 503,7 milioane de euro la 8 214,7 milioane de euro în 2013. Ponderea 
valorii adăugate brute generate de sectorul creativ în totalul valorii adăugate brute 
naţionale prezintă un trend ascendent în intervalul de timp analizat: în cei 5 ani, 
această valoare a avut o rată de creştere de 55,5%, pornind de la 4,2% în 2009 şi 
ajungând în 2013 la un nivel de 6,5% (Cojanu şi alţii, 2015: 59–61). 

În perioada 2011–2015, productivitatea muncii în sectorul creativ a înregistrat 
creşteri spectaculoase, cu o tendinţă progresivă, crescând în această perioadă cu 10%. 
Această înclinaţie ascendentă s-a constatat şi pentru cifra de afaceri a organizaţiilor 
care îşi desfăşoară activitatea în sfera acestor industrii, aceasta a crescut de la  
6 miliarde de euro în 2011 la aproximativ 10 miliarde de euro în 2015 (Croitoru şi 
alţii, 2016: 22).  

Tot în acest interval, în ţara noastră, numărul angajaţilor din cadrul industriilor 
cultural-creative a crescut considerabil. Dacă în anul 2011, numărul angajaţilor era de 
162 000 de persoane, în anul 2015 acesta depăşea numărul de 200 000 de persoane. 
S-a observat o evoluţie de la o pondere a salariaţilor din industriile creative din 
totalul salariaţilor în 2011 de 3,7% la o pondere de 4,5% în 2015. Industriile 
cultural-creative au înfiinţat 44 507 de noi locuri de muncă (16,9% din totalul 
locurilor de muncă la nivel naţional) (Dărăşteanu, 2016: 40–41). 

În ţara noastră, în funcţie de numărul de firme, subsectorul Activităţi ale 
agenţiilor de publicitate este lider, cu cel mai mare număr de firme din sectorul creativ; 
în plus, un număr de patru subsectoare, primele patru (Activităţi ale agenţiilor de 
publicitate, Activităţi de realizare a soft-ului la comandă, Activităţi de arhitectură, 
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiilor), concentrează aproape jumătate 
(48%) din toate firmele active din sector. În România, în sectorul cultural-creativ 
activează circa 6,5% din totalul firmelor din economie. În funcţie de numărul de 
angajaţi, topul subsectoarelor creative se modifică parţial, în sensul că lider este 
subsectorul de Activităţi de realizare a soft-ului la comandă, ce reuneşte mai mult 
de un sfert din toţi angajaţii din sectorul cultural-creativ din România (26%), urmat 
de subsectorul Activităţi ale agenţiilor de publicitate. În sectorul cultural-creativ 
naţional lucrează astfel circa 3,5% din totalul angajaţilor din economie. Analiza pe 
baza cifrei de afaceri generate de companiile active în domeniile cultural-creative 
confirmă poziţia de lider a Activităţilor de realizare a soft-ului la comandă, ce 
realizează peste un sfert din cifra de afaceri generată de întregul sector cultural-
creativ. Per ansamblu, în România, sectorul cultural-creativ generează circa 2,5% 
din totalul cifrei de afaceri din economie (Cojanu şi alţii, 2015: 64–66). 

Primele 5 subsectoare ale domeniului cultural-creativ, însumate, cumulează 
mai mult de jumătate din domeniu pe oricare din cele 3 criterii folosite (ele 
reprezintă 52% din numărul de firme, 61% din ocupare şi 63% din cifra de afaceri 
a întregului sector din România) (Cojanu şi alţii, 2015: 75). Din punctul de vedere 
al ierarhiei pe judeţe, datele arată că Bucureştiul concentrează aproape 39% din 
totalul firmelor din sectorul cultural-creativ din România, precum şi aproape 47% 
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din totalul angajaţilor din sector din ţară şi circa 63% din cifra de afaceri a sectorului 
din întreaga ţară (Cojanu şi alţii, 2015: 72–74). În ultimii 5 ani însă decalajele între 
capitală şi celelalte judeţe s-au mai atenuat.  

FREELANCING-UL PE PIAŢA MUNCII – DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

Freelancing-ul presupune o succesiune de sarcini pentru o paletă vastă de 
clienţi, pe o perioadă delimitată de timp. Freelancerii sunt văzuţi ca acele persoane 
autonome care nu deţin angajamente contractuale pe termen lung cu un angajator 
sau cu o companie (Platman, 2004: 573–599).   

Freelancerii sunt persoanele care deţin în portofoliul lor un anumit număr de 
clienţi pe care ei însuşi îi abordează, aceştia sunt remuneraţi în funcţie de orele pe 
care le investesc într-un anumit proiect sau în funcţie de comisionul pe care l-au 
stabilit pentru anumite servicii. Aceştia trebuie să pregătească un set de strategii 
interactive şi performante prin care să se prezinte pe ei şi ulterior să îşi prezinte 
portofoliile în faţa clienţilor. Ei trebuie să dea dovadă că sunt experţi de încredere, 
trebuie să investească energie în crearea unor reţele (networking) de clienţi şi 
cunoştinţe prin intermediul cărora trebuie să îşi conserve şi să îşi sporească propria 
reputaţie. Aceştia trebuie să fie capabili să gestioneze relaţiile cu clienţii, adică 
trebuie să ştie când să pună limite, să ajusteze aşteptările lor şi să îşi asume 
răspunderea pentru activităţile lor. Trebuie să fie atenţi la managementul impresiei 
şi să fie previzibili, să ştie să facă diferenţa între clienţii care le răsplătesc eforturile 
şi timpul acordat. Freelancerii apreciază un program flexibil, lucrul din confortul 
propriei case şi posibilitatea de a îmbina serviciul cu activităţile gospodăreşti şi 
obligaţiile familiale. Aceştia sunt de părere că job-urile tradiţionale nu mai sunt 
sigure (Sherman, 2012: 503–505).  

Conform unei alte accepţiuni, freelancerii sunt consideraţi a fi persoane 
creative, ce se adaptează repede. Potrivit unei cercetări realizate pe un lot format 
din 50 de freelanceri din mai multe state (Turcia, Egipt, Columbia, Israel, Canada, 
Kenya, Franţa, Germania şi Statele Unite ale Americii), s-a observat că majoritatea 
freelancerilor sunt persoane tinere, dornice să capete abilităţi şi cunoştinţe în 
domeniul new media, uneori entuziaşti în a trăi o viaţă de nomazi. Freelancerii îşi 
desfăşoară activitatea pe toate platformele media. Freelancerii intervievaţi din 
domeniul jurnalistic au declarat că subiectele de interes în momentul actual sunt 
reprezentate de drepturile umane, război, ştiinţă/medicină şi ştirile cu caracter 
umanitar. Aceştia sunt de părere că cea mai importantă şi valoroasă aptitudine este 
cea de scriere, urmată de fotografie şi video. Tot ei au afirmat că educaţia pe care 
au urmat-o este importantă, dar relaţiile pe care le consolidează pe parcurs sunt 
esenţiale. Cea mai importantă caracteristică a freelancing-ului pentru care aceştia 
au optat a fost libertatea de a îşi alege proiectele, pasiunea pentru domeniu. 
Instabilitatea financiară nu reprezintă un motiv pentru a renunţa la acest tip de 
carieră. Unii dintre respondenţii de gen feminin au declarat că este imposibil să 



 CRISTINA LEOVARIDIS, ROXANA ANTIMIU, LAURA CÂRCU 10 348 

împaci activitatea de freealncing cu o familie, cele două aspecte nu pot fi derulate 
simultan. Potrivit acestei cercetări, freelancerii sunt indivizi independenţi, orientaţi 
spre găsirea unei soluţii (Fredman Solomon, 2016: 241–247).  

Freelancerii deţin o educaţie academică, iar condiţiile de muncă în ceea ce 
priveşte orarul, veniturile şi mediul de lucru sunt flexibile, procentul cel mai mare 
de freelanceri fiind de gen feminin (Henninger şi Gottschall, 2007: 43–71).  
Se consideră că freelancing-ul stimulează mobilitatea transnaţională a tinerilor 
(Watson şi Beaverstock, 2016: 1428–1446).  

Una dintre temerile majore în cazul freelancerilor este posibilitatea de a nu fi 
remuneraţi pentru efortul depus, această problemă financiară fiind din ce în ce mai 
presantă. O mare parte dintre jurnalişti sunt persoane inventive care preferă libertatea 
unui stil de viaţă în cadrul căruia pot lucra din intimitatea propriului cămin, ei îşi 
adaptează abilităţile jurnalistice la cerinţele pieţei de PR, jurnalism corporate, 
redactarea rapoartelor anuale şi a documentelor companiilor (Brown, 2010: 61–65).  

Freelancerii nu reprezintă o forţă de muncă izolată, deoarece aceştia şi-au 
creat infrastructuri prin care să intre în contact cu piaţa, reţeaua lor profesională 
este validată de abilităţile şi cunoştinţele de care dau dovadă, ceea ce le aduce şi 
noi clienţi şi proiecte (Osnowitz, 2011: 735–736).  

Freelancing-ul a început să reprezinte o alternativă şi pentru cei care se apropie 
de vârsta pensionării. În acest context, freelancing-ul contribuie la o ameliorare a 
efectelor discriminării pe bază de vârstă: persoanele sunt judecate în funcţie de 
activitatea lor, şi nu în funcţie de vârsta pe care o au. Barierele de care s-au lovit 
freelancerii aflaţi la vârsta pensionării sunt: limitările financiare, impedimente în 
cultivarea unei relaţii armonioase cu clienţii, dificultăţi în satisfacerea nevoilor 
clienţilor (Platman, 2004: 573–599).  

Recurgerea la specialişti în sistem freelancing devine o soluţie pentru a 
rezolva lipsa de personal a unor companii, mai ales în cazul acelor companii care 
desfăşoară activităţi în cadrul unor proiecte temporare (Deacu, 2017). Aspectele la 
care trebuie să fie atenţi freelancerii sunt stăpânirea cât mai multor cunoştinţe în 
domeniul lor profesional, începând de la o informare continuă despre trenduri până 
la soft-uri şi tehnici folosite etc. Freelancerul este responsabil de felul în care îşi 
organizează timpul, cum şi cu ce sumă facturează propriul timp (Botezatu, 2015). 
Cel puţin teoretic, un freelancer are ocazia de a interacţiona cu oameni şi companii 
diferite; astfel, el asimilează o experienţă şi o expertiză pe care o poate multiplica 
sau replica foarte uşor în cazul viitorilor clienţi, ceea ce îi permite să fie flexibil şi 
inovator (Rujoiu, 2018). 

Majoritatea freelancerilor români adoptă modalitatea PFA-ului, ca formă 
legală pentru derularea activităţii. Conform Institutului Naţional de Statistică, în 
ţara noastră numărul persoanelor fizice autorizate a crescut constant în ultimii ani, 
de la 172 996 în 1997, la 265 835 în 2016. Pe regiuni de dezvoltare, cel mai mare 
număr de PFA-uri se regăsesc în 2016 în Regiunea Nord-Vest (43 924), iar cel mai 
mic în Regiunea Sud-Vest Oltenia (cu 22 317) (INS, 2018). 
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„Românii preferă să fie angajaţi, ideal cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată. Tinerii au puţin curaj să îşi deschidă propriul business sau să 
activeze ca freelanceri, doar 15,6% din numărul total de PFA-uri fiind deschise de 
tinerii de până în 29 de ani”, conform reprezentanţilor companiei de resurse umane 
Lugera. În America, ţara cu cei mai mulţi freelanceri, 34% dintre angajaţi (peste 
34 de milioane) activează astfel, iar în România doar 7% (Botezatu, 2015). 

Veniturile din freelancing sunt considerate, conform legislatiei actuale din ţara 
noastră, venituri din activităţi independente. Din punctul de vedere al legislaţiei 
naţionale în vigoare, conform art. 67 din Codul Fiscal 2018, ,,veniturile din activităţi 
independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de 
servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o 
formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente” (Codul Fiscal, 2018). Postura 
de freelancer poate conferi un grad sporit de libertate, autonomie, independenţă, 
faţă de alte tipuri de desfăşurare a activităţii, dar în ceea ce priveşte regulile fiscale, 
cei care sunt în această ipostază se supun tuturor prevederilor legislaţiei naţionale, 
ca orice altă persoană fizică sau juridică din România; freelancerii nu sunt o 
categorie aparte de contribuabili, nu se impozitează diferit şi nu au anumite 
facilităţi fiscale. 

CARACTERISTICI ALE FREELANCING-ULUI ÎN INDUSTRIILE CREATIVE 

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

procentaje, ele au ca principal scop obţinerea unor descrieri, relatarea unor detalii 
cu privire la un eveniment sau la o situaţie socială particulară (Șandor, 2013: 22). 
Aceasta garantează obţinerea unor descrieri complexe, amănunţite din partea 
respondenţilor, ea sondează o problemă şi îi oferă cercetătorului posibilitatea de a 
analiza situaţia prin prisma descrierilor realizate de subiecţii supuşi cercetării 
(Chelcea, 2001: 24). 

Cercetarea calitativă este interpretativă, bazându-se pe surprinderea subiectului 
în mediul său natural. În acest caz, important nu este numărul respondenţilor, ci 
reprezentativitatea acestora pentru grupul din care fac parte, în această situaţie cel 
al freelancerilor. Am ales să folosim o metodă de cercetare calitativă, anume interviul, 
deoarece dorim să răspundem la întrebarea „Cum arată munca şi viaţa freelancerului 
român?” şi nu să măsurăm vreun aspect legat de activitatea acestora. 

Interviul este definit ca tehnică de obţinere, prin întrebări şi răspunsuri,  
a informaţiilor verbale de la indivizi în vederea verificării ipotezelor sau pentru 
descrierea ştiinţifică a fenomenelor socioumane, fiind cea mai frecvent utilizată 
metodă de cercetare sociologică. Spre deosebire de chestionar, interviul implică 
întotdeauna obţinerea unor informaţii verbale, dar întrevederea nu este obligatorie, ci 
reprezintă doar o condiţie care facilitează transmiterea unidirecţională a informaţiilor, 
de la persoana intervievată la operatorul de interviu (Chelcea, 2012: 151). 
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Am luat în considerare avantajele interviului ca metodă de cercetare sociologică, 
cum ar fi colectarea răspunsurilor spontane, asigurarea unor răspnsuri personale, 
asigurarea răspunsului la toate întrebările şi observarea comportamentelor nonverbale, 
dar şi dezavantajele, dintre care amintim timpul îndelungat necesar pentru identificarea 
persoanelor incluse în eşantion, pentru obţinerea acordului şi desfăşurarea convorbirii, 
lipsa de standardizare în formularea întrebărilor, ceea ce limitează comparabilitatea 
informaţiilor şi dificultăţile de acces la cei care sunt incluşi în eşantion (Chelcea, 
2012: 154) şi am concluzionat că este cea mai potrivită pentru lucrarea de cercetare 
prezentă.  

Am ales să realizăm un interviu structurat, cu un grad mediu de libertate, 
directiv, sub forma unui interviu cu întrebări deschise, pentru a face posibilă o 
comparaţie între răspunsurile primite, dar şi pentru a putea focaliza centrul de 
interes pe tema de cercetare. 

Ghidul de interviu a fost realizat urmărind obiectivele de cercetare şi conţine 
în special întrebări concrete („Povestiţi-mi despre aspectul legal al muncii 
dumneavoastră. Care sunt taxele pe care le achitaţi şi metoda de plată a acestora?” 
sau „Care este procedura prin care intraţi în contact cu un client? Sunteţi contactat 
de client sau dumneavoastră contactaţi clientul?”). Întrebările s-au concentrat în 
special pe zona de experienţe şi aşteptări propri în ceea ce priveşte munca de 
freelancer. Întrebările alese au fost exclusiv deschise, deoarece dau posibilitatea 
exprimării adevăratelor probleme care îi îngrijorează pe respondenţi şi permit 
relevarea justificărilor subiective în profunzime (Chelcea, 2012: 114). 

Obiectivul general al cercetării de faţă îl reprezintă identificarea caracteristicilor 
freelancing-ului în industriile creative şi identificarea condiţiilor de muncă ale 
freelencerilor în cadrul acestui sector. Obiectivele specifice propuse sunt următoarele: 
conturarea unui portret-robot al acestor artişti independenţi din cadrul industriilor 
creative, identificarea motivaţiilor care i-au determinat să opteze pentru freelancing, 
identificarea influenţei pe care educaţia o are asupra acestei opţiuni, identificarea 
modului în care experienţa anterioară contribuie la formarea unei cariere în freelancing, 
identificarea criteriilor de selecţie a platformelor de freelancing, identificarea 
factorilor care influenţează remuneraţia, identificarea avantajelor şi dezavantajelor 
acestui domeniu, identificarea riscurilor la care sunt supuşi freelancerii. 

Studiul a fost desfăşurat în aprilie 2018, fiind intervievaţi 12 freelanceri. 
Interviurile au durat aproximativ 60 de minute. Lotul pe care am aplicat interviul 
este unul de tip neprobabilist, utilizând tehnica bulgărelui de zăpadă. Astfel, am 
identificat un freelancer şi l-am rugat pe acesta să ne recomande alţi freelanceri 
pentru a îi include în cercetare. În ceea ce priveşte aspectele sociodemografice, 
respondenţii selectaţi pentru această cercetare au fost atât de gen masculin  
(6 respondenţi), cât şi de gen feminin (6 respondenţi): a fost un raport echilibrat 
de viziuni, din perspectiva ambelor sexe. Vârsta respondenţilor variază între 23 şi 
32 de ani, iar mediul de reşedinţă al tuturor respondenţilor este cel urban. 

Vizavi de nivelul de educaţie al participanţilor supuşi la acest studiu, am 
identificat faptul că şase dintre respondenţi sunt studenţi sau absolvenţi de Masterat, 
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cinci au finalizat studiile universitare de licenţă, iar o persoană este absolventă de 
doctorat. În ceea ce priveşte, profilul specializărilor pentru care aceştia au optat din 
punct de vedere academic, nouă dintre subiecţi au urmat cursuri ce se află în sfera 
industriilor creative, precum Publicitate sau Grafică la UNARTE, în timp ce trei 
dintre respondenţi sunt absolvenţi ai unor facultăţi ce nu se află în corespondenţă 
directă cu industriile creative, şi anume Industrie Alimentară, Oncologie Veterinară, 
ASE Finanţe – Bănci.  

Domeniile de activitate predilecte sunt publicitatea, online marketing, digital/ 
social media, design interior. Printre cele mai întâlnite servicii pe care respondenţii 
selectaţi de noi le livrează către clienţi se numără: copywriting – commercial 
copywriting şi content writing, ilustraţie, graphic design, user experience.  

Analiza datelor obţinute prin interviuri realizate cu tineri freelanceri 
din industriile creative 

Referitor la întrebarea ,,Lucraţi pe proiecte ce provin din ţară sau din afară? 
De ce?”, majoritatea respondenţilor au declarat că lucrează cu clienţi din ţară, 
motivele fiind faza incipientă în care se află cu freelancing-ul, platformele pe care 
sunt abonaţi, unde clienţii sunt predominanţi din ţara de provenienţă a freelancerului, 
libertatea mai mare de a se exprima în propria limbă, gestionarea facilă a proiectelor, 
recomandările generate de o terţă persoană pentru clienţi din România, accesibilitatea 
clienţilor: ,,din ţară. Este mai simplu din punct de vedere al gestionării proiectelor” 
(A. J., 26 de ani, feminin); ,,majoritatea sunt clienţi din ţară, pentru că este mai 
uşor să intri în legătură cu oameni din medii apropiate ţie” (A. Z., 25 de ani, 
masculin).  

Cu toate acestea, un sfert dintre subiecţi au precizat că lucrează şi cu clienţi 
proveniţi din străinătate, Statele Unite ale Americii sau Marea Britanie, deoarece 
acestea sunt naţionalităţi vorbitoare de limba engleză, o limbă de circulaţie 
internaţională, dar şi datorită veniturilor mai ridicate, subiecţii sunt remuneraţi mult 
mai satisfăcător pentru proiectele ce provin din afara ţării: ,,din U.S., compania cu 
care colaborez momentan este spaniolă (cu investitori români), dar am inceput cu 
US-based companies, şi astfel am ajuns să lucrez cu firma actuală, care are sediu 
şi în U.S. Dacă mă întrebi De ce?, pot răspunde că sunt două motive – am preluat 
proiecte din U.S. cu precădere (pe platforme ca Elance/Upwork) pentru că am 
nivel C2 în US English şi nu mă interesează UK English absolut deloc. În plus, la 
ceea ce făceam acum 6–7 ani, când am inceput să scriu pe bani (în timp ce eram 
înscrisă la un doctorat pe o temă absolut diferită faţă de industria în care lucrez 
acum), venitul meu era considerabil mai mare decât dacă aş fi început să scriu în 
limba romană (pentru că nu am niciun fel de afinitate în ceea ce priveşte scrisul în 
limba mea nativă)” (C. V., 25 de ani, feminin).  

Centrându-ne atenţia asupra întrebării ,,Consideraţi că studiile pe care le-aţi 
urmat/le urmaţi v-au format/vă formează competenţe privind activitatea derulată ca 
artist independent? În ce mod? Cum aţi suplimentat cunoştinţele din facultate 
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pentru a vă adapta la munca pe care o desfăşuraţi în prezent?”, am descoperit faptul 
că studiile au furnizat doar o bază de structuri de gândire, au consolidat concepte în 
domeniu, dar majoritatea respondenţilor au pus accent pe necesitatea practicii, 
considerând că aceste teorii pe care le-au învăţat pe băncile facultăţii trebuie 
aprofundate şi la nivel empiric, pentru a putea fi stăpânite în totalitate: ,,m-au ajutat 
mult, în ideea în care am învăţat să desenez şi să mă folosesc de o grămadă de 
tehnici pentru a crea. Mediul în care activez este unul în permanentă dezvoltare. 
Înveţi foarte mult de la ceilalţi. Tot ce trebuie să faci este să ai ochii şi urechile 
larg deschise” (M. Z., 30 de ani, feminin); ,,m-au ajutat studiile, am învăţat să 
formulez texte logice, coerente, am înţeles şi o bază a industriei. Le-am suplimentat 
tot prin articole online” (C. D., 24 de ani, masculin). Pe de altă parte, persoanele 
care au absolvit specializări care nu sunt în corespondenţă directă cu industriile 
creative au susţinut că studiile urmate nu le-au format o bază pentru freelancing şi 
nu i-au ajutat în sensul noii meserii pentru care au optat: ,,deloc. Pur şi simplu, am 
învăţat din mers” (C. S., 28 de ani, masculin); ,,nicidecum, şi a fost asumat de la 
început” (L. B., 29 de ani, masculin).  

Cât priveşte răspunsurile la întrebarea ,,Care credeţi că sunt calităţile unui 
freelancer apreciat de clienţi, în mediul în care activaţi?”, subiecţii supuşi cercetării 
au declarat în unanimitate că printre cele mai admirate trăsături ale unui freelancer 
sunt: seriozitatea, implicarea, respectarea termenelor limită şi livrarea materialelor 
într-o manieră eficientă şi de o calitate ireproşabilă în timp util, înţelegerea 
business-ului clientului, a pieţei pe care activează, a categoriei de produse/servicii 
în care se află şi a cerinţelor, totodată, şi rezolvarea problemelor prin descoperirea 
unor soluţii fiabile, ce se pot implementa în mod prompt, creativitatea, o centrare 
pe rezultate satisfăcătoare pentru client, posibilitatea de a fi autodidact, flexibilitatea 
şi încrederea: ,,sunt o întreagă serie, pe care le-am observat şi prin prisma calităţii 
de persoană care se ocupă şi de HR, ocazional. Una ar fi dorinţa de a respecta 
deadline-urile, mai ales când ele sunt foarte stricte. O a doua ar fi calitatea 
muncii, efectiv (într-un domeniu ca cel în care activez eu, este uşor de verificat – 
există editori care verifică pentru plagiat şi citesc conţinutul – eu sunt unul dintre 
ei). O a treia ar fi dorinţa de a învăţa lucruri noi, fie că este vorba de formatarea 
articolelor sau expresii/cuvinte – orice altceva legat de limbă. Și, într-un final, 
hard work şi capacitatea de a percepe critica într-un mod pozitiv, atunci când 
primesc feedback pentru articolele predate şi sunt greşeli de corectat. Ultima 
demonstrează că acea persoană e dispusă (sau chiar doreşte) să îşi şlefuiască 
abilităţile ori pentru ea însăşi, ori pentru angajator” (C. V., 25 de ani, feminin); 
,,seriozitatea. Este greu să găseşti pe cineva care livrează la timp, conform 
discuţiilor iniţiale” (C. S., 24 de ani, masculin).  

Referitor la nivelul de experienţă al respondenţilor, am putut sesiza faptul că 
un singur respondent a menţionat faptul că freelancing-ul a reprezentat primul său 
contact cu piaţa muncii, în timp ce pentru ceilalţi 11 respondenţi, gradul de istoric 
profesional anterior acestei meserii independente variază între 6 luni şi 11 ani, 
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experienţă formată în instituţii de stat, agenţii de publicitate, companii: ,,am lucrat 
opt ani într-o instituţie de stat” (C. S., 28 de ani, masculin); ,,lucrez în paralel într-o 
agenţie de publicitate şi am experienţă de circa trei ani” (T. C., 23 de ani, masculin), 
,,lucrez de aproape doi ani ca freelancer în domeniul în care m-am specializat, dar 
şi în graphic design deoarece a fost cea mai la îndemână formă de antreprenoriat pe 
care am decis să o urmez” (A. Z., 25 de ani, masculin). În urma analizei răspunsurilor, 
putem menţiona faptul că experienţa acumulată anterior reprezintă un atu indiscutabil, 
ce formează competenţe utile pe această piaţă. 

Vizavi de întrebarea ,,Care sunt cauzele/motivaţiile care au stat la baza deciziei 
de a deveni freelancer?”, motivaţiile predilecte sunt reprezentate de flexibilitatea 
programului, libertatea de a lucra din orice mediu, în orice moment, cu clientul pe 
care freelancerul îl agreează, o sursă suplimentară de venit, insatisfacţia faţă de 
locul de muncă anterior: ,,sunt două cauze, una personală şi una profesională. Nu 
am mai vrut să mai activez în domeniul medicinii veterinare, şi mi-a plăcut foarte 
mult engleza dintotdeauna. Motivaţia iniţială a fost pur pecuniară – efectiv voiam 
să fac ceva mai mulţi bani pe lângă bursa de doctorat. Ulterior, mi-am dat seama 
că asta îmi plăcea mai mult decât orice altceva, şi că voiam să îmi dedic tot timpul 
activităţii de scris” (C. V., 25 de ani, feminin); ,,când am ajuns să lucrez de acasă 
mi-am dat seama că munceam chiar mai mult câteodată, dar era pentru mine. Eu 
decideam când şi mai ales unde să fac asta. Între opt ore de muncă de pe o terasă 
de la mare sau din vârf de munte, printre zăpezi şi opt ore într-un open space… le 
aleg pe primele cu ochii închişi” (M. Z., 30 de ani, feminin); ,,libertatea mai mare 
a programului este principalul considerent pe care m-am bazat pentru a lua 
această decizie” (E. C., 23 de ani, feminin). Referitor la gradul în care aşteptările 
au coincis sau nu cu realitatea, răspunsurile nu au fost uniforme, unii dintre subiecţi 
au susţinut faptul că nu există diferenţe între aşteptări şi realitate, în vreme ce alţii 
au declarat că există deosebiri notabile: ,,evident că diferenţe există, însă acestea 
nu sunt datorate nici job-ului, nici clienţilor, ci numai percepţiei personale” (C. J., 
31 de ani, masculin); ,,salariul mic comparativ cu munca depusă, mediul nu tocmai 
favorabil pentru munca creativă şi proiectele mediocre. Da, freelancing-ul este 
mult mai solicitant decât pare la prima vedere” (L. B., 29 de ani, masculin).  

În ceea ce priveşte mediul fizic în care freelancerii îşi desfăşoară activitatea, 
se pare că biroul tipic de la locul de muncă le inhibă creativitatea şi productivitatea, 
cei care au optat pentru această meserie independentă preferă să lucreze în 
intimitatea propriului cămin sau în spaţii care să îi inspire, să îi relaxeze, pentru un 
aport mult mai eficient adus clientului, şi anume cafenele, hub-uri, terase. Spaţiul 
de acasă este preferat, deoarece este mult mai comod, cunoscut, lipsit de 
formalizarea de la birou: ,,lucrez de acasă cam 4–6 ore pe zi, program care îmi 
permite să merg şi la master. Avantajul este că pot lua pauze când doresc, să 
mănânc mâncarea de acasă şi să stau în pijamale cât doresc” (E. C., 23 de ani, 
feminin); ,,dacă la început lucram mult de acasă, de la marele birou cu vedere 
peste cartier, în timp mi-am mutat tableta peste tot. Cafenele, terase, cabane, 
hoteluri, Internet să fie” (M. Z., 30 de ani, feminin).  
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Comparativ cu programul de lucru de la birou, cuprins între 09:00 şi 18:00, 
freelancerii îşi pot desfăşura activitatea în orice interval orar doresc, deşi există şi 
momente în care cantitatea de muncă o depăşeşte pe cea specifică unei zi obişnuite 
din agenţie: ,,deşi nu este acel program fix de la 9:00 la 18:00, ziua de lucru poate 
fi şi mai lungă. Depinde de cantitatea proiectelor, de amploarea lor şi de organizarea 
personală. În unele zile poate fi foarte multă muncă, în altele deloc” (A. J., 26 de ani, 
feminin); ,,în primul rând programul de 9:00–18:00 dispare şi devine mai flexibil 
(avantaje şi dezavantaje), ai contact direct cu clientul şi asta înseamnă o comunicare 
mai bună, cu rezultate mai rapide, şi posibilitatea de a îţi alege sau refuza proiectele” 
(L. B., 29 de ani, masculin). 

Conform datelor furnizate de respondenţii intervievaţi, intervalul orar în care 
aceştia dau cel mai mare randament este dimineaţa şi seara. În aceste momente  
ale zilei, respondenţii reuşesc să se concentreze pe proiectele destinate clienţilor: 
,,noaptea foarte târziu sau dimineaţa foarte devreme. La acele ore este linişte în 
jur, putându-mă concentra doar pe ceea ce fac” (M. Z., 30 de ani, feminin); ,,cred 
că lumina mă motivează cel mai tare. Cât este soare şi frumos am şi chef de lucru 
mai mult, dar sunt ok şi cu noaptea, depinde foarte mult când mă păleşte inspiraţia” 
(L. B., 29 de ani, masculin). 

Vizavi de numărul de ore pe care le dedică activităţii de freelancing în timpul 
săptămânii, am aflat că media este de 5–6 ore zilnic. Numărul maxim de ore lucrate 
pe săptămână a fost de peste 90, iar minimul, 20 de ore: „am zile în care nu am 
nimic de făcut sau maxim o modificare uşoară şi zile în care ‘bag’ şi 12 ore cu 
pauză de câteva ore de somn şi mă întorc la muncă” (M. Z., 30 de ani, feminin). 
Există respondenţi care preferă ca weekend-ul să fie dedicat activităţilor de 
recreere, de relaxare, timpului liber, în timp ce unii subiecţi preferă să aibă un 
program de lucru de 3–4 ore şi în weekend pentru a nu se aglomera în timpul 
săptămânii.  

Modalităţile prin care respondenţii reuşesc să găsească proiecte care s-ar plia 
pe competenţele şi abilităţile lor sunt recomandările şi networking-ul: ,,mă bazez pe 
networking, sunt mai de modă veche” (C. D., 24 de ani, masculin); ,,proiectele 
actuale le-am găsit prin intermediul grupurilor de Facebook, respectiv recomandărilor” 
(C. S., 28 de ani, masculin). Aşadar, putem observa că respondenţii sunt contactaţi 
de clienţi prin intermediul word-of-mouth, cei care deţin experienţă în acest 
domeniu au fost capabili să îşi elaboreze un portofoliu prin care munca lor poate fi 
evaluată, iar cei care au depus eforturi considerabile şi munca lor a fost ireproşabilă 
şi-au putut consolida o reputaţie pozitivă în mintea clienţilor şi au căpătat recomandări 
ce le aduc un anumit volum de proiecte. De asemenea, odată cu avântul tehnologic, 
canalele de social media reprezintă un instrument puternic de networking, relaţionare 
şi contactare a potenţialilor clienţi. Cei care optează pentru platformele special 
construite pentru a facilita contactul şi interacţiunea dintre angajator şi freealancer 
acordă o atenţie sporită siguranţei, preferă platformele la care au mai apelat în trecut 
şi care nu sunt suprasaturate cu un număr ridicat de utilizatori: ,,aleg platforme sigure, 
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deci nu mă interesează cele noi sau atractive în ceea ce priveşte comisioanele. În 
prezent, folosesc doar Upwork, şi asta foarte rar, având o colaborare constantă deja” 
(C. V., 25 de ani, gen feminin); ,,în principiu, platforma să nu fie suprapopulată. 
De obicei, primeşti mail cu diferite proiecte în funcţie de ce platforme foloseşti” 
(A. Z., 25 de ani, masculin). 

Concentrându-ne atenţia asupra întrebării ,,Pe ce considerente vă alegeţi 
preţul muncii prestate?”, am putut identifica drept considerente predilecte timpul, 
orele petrecute pentru rezolvarea proiectului şi complexitatea acestuia: ,,în funcţie 
de timpul pe care îl acord clientului şi în funcţie de cât de complex este proiectul” 
(C. S., 28 de ani, masculin); ,,în funcţie de natura proiectului, fie ofer pachete de 
servicii cu un preţ predefinit, fie pun un preţ pe oră” (A. Z., 25 de ani, masculin). 
Alte criterii după care se ghidează persoanele care au acceptat să participe la 
studiul nostru sunt: cantitatea efortului şi a muncii prestate, experienţa acumulată, 
mărimea afacerii clientului, preţurile practicate de ceilalţi freelanceri de pe piaţă: 
,,preţul îl aleg în funcţie de preţurile de pe piaţă. Atunci când nu ştiu cât să cer mai 
întreb alţi copywriteri mai experimentaţi” (E. C., 23 de ani, feminin); ,,în funcţie 
de complexitatea proiectului, de research-ul care trebuie făcut, cât de bine cunosc 
domeniul şi câtă muncă necesită” (A. J., 26 de ani, feminin).  

Referitor la criteriile pe care freelancerii le iau în considerare în momentul în 
care se implică într-un proiect, putem sesiza perspective diferite, cei care nu deţin 
foarte multă experienţă în domeniu, care se află în punctul de debut, incipient al 
parcursului lor profesional, optează pentru orice tipar de client ce se regăseşte în 
sfera lor de activitate, deoarece nu au un portofoliu vast şi încă nu şi-au consolidat 
o imagine puternică pe piaţă: ,,fiind la început, nu îmi permit să refuz clienţi. Nici 
nu am fost pusă în situaţia de a trebui să refuz un client până acum, în sensul în 
care nu a fost un conflict de interese sau posibilitatea de a scrie un brand aflat în 
disonanţă cu valorile mele” (E. C., 23 de ani, feminin); ,,accept orice proiect, este 
important să fii flexibil ca liber profesionist” (A. Z., 25 de ani, masculin). În schimb, 
cei care se bucură de o anumită vechime pe piaţa muncii, în clipa în care optează 
pentru un anumit proiect, se ghidează după domeniul de activitate, activităţile pe 
care le au de îndeplinit pentru alţi cumpărători, proiectele cu care rezonează, 
modalitatea în care s-a desfăşurat comunicarea şi relaţia cu un client anterior dacă 
acesta apelează pentru o nouă campanie, un raport eficient şi satisfăcător între 
timpul investit şi remuneraţie, un alt factor motivator extrinsec fiind reprezentat de 
remuneraţie: ,,clientul să vorbească aceeaşi limbă şi să înţeleagă valoarea pe care 
i-o aduc” (C. J., 31 de ani, masculin); ,,accept cu preponderenţă proiectele pe care 
le agreez, dar pot lucra cu orice client câtă vreme subiectul, dacă tot vorbim de 
content writing, nu mi se pare inabordabil sau imposibil, indiferent de câte ore aş 
investi în cercetare” (C. V., 32 de ani, feminin); ,,în principal ţine de cât de bine 
comunic cu clientul şi de nevoile mele financiare dintr-o anumită perioadă” (L. B., 
29 de ani, masculin).  
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La întrebarea „Care este procedura prin care intraţi în contact cu un client? 
Sunteţi contactat de client sau dumneavoastră contactaţi clientul?”, opt din cei  
12 respondenţi au declarat că ei sunt contactaţi de client, care le vizionează 
portofoliul sau ajung la ei prin recomandări, trei dintre subiecţi au menţionat că 
există proiecte la care contactează clienţi, dar şi campanii pentru care abilităţile lor 
sunt căutate: ,,networking în care uneori este inbound, uneori este outbound”  
(A. J., 26 de ani, feminin); ,,fie aplic pentru concursuri, fie sunt contactat de oamenii 
care au văzut o parte din munca mea” (A. Z., 25 de ani, masculin). În cazul 
respondenţilor care au recurs la o platformă online ce le mediază interacţiunea cu 
clienţii, această reţea online este cea care elaborează asocierile dintre angajator şi 
freelancer şi facilitează comunicarea şi un eventual parteneriat între aceştia: 
,,platforma se ocupă de medierea bid-ului meu, evident, prezentarea o fac eu, dar 
dacă acel client nu doreşte să colaboreze cu mine, poate să nu răspundă. Iniţiatorii 
proiectelor primesc aplicaţii şi le citesc” (C. V., 25 de ani, feminin).  

Referitor la întrebarea ,,Care este modalitatea prin care comunicaţi şi cum le 
livraţi clienţilor dumneavoastră proiectele?”, mijlocul predilect prin care se pot 
transmite informaţii, cerinţe sau soluţii fezabile pentru rezolvarea unor probleme 
sau campanii este e-mail-ul, ce reprezintă un mediu rapid, facil de utilizat pentru 
ambele părţi implicate în proces. Acesta fiind urmat îndeaproape de comunicarea 
telefonică, Whatsapp, Facebook, materialele de o dimensiune mai mare fiind 
livrate prin intermediul unui link de WeTransfer: ,,comunicăm prin toate mediile 
posibile: telefon, Whatsapp, Facebook, e-mail, Viber, pentru proiecte folosesc de 
obicei e-mail sau Wetransfer” (M. Z., 30 de ani, feminin). 

Conform datelor furnizate la întrebarea ,,Ce măsuri luaţi pentru a vă promova 
brandul personal şi portofoliul? Ce cantitate de timp rezervaţi pentru asemenea 
activităţi?”, majoritatea respondenţilor au declarat că se ocupă de propriul portofoliu, 
astfel încât clienţii să nu aibă critici la adresa muncii prestate, clienţii mulţumiţi 
fiind cei care vor pune într-o lumină favorabilă imaginea freelancerului, îi vor 
construi acestuia o imagine pozitivă datorită aportului pe care freelancerul l-a adus 
profitului clientului: ,,nu rezerv timp pentru asta, consider că felul în care tratez 
fiecare proiect este o carte de vizită, iar clienţii mă recomandă în urma acesteia”  
(E. C., 23 de ani, feminin); ,,clienţii mulţumiţi fac recomandări, asta este cel mai 
important” (C. S., 28 de ani, masculin); ,,caut să colaborez şi să fiu cât mai 
prezent online, în rest merg la diferite evenimente culturale şi artistice unde 
interacţionez cu oameni din domenii conexe, practic aloc timpul meu liber pentru 
asta” (A. Z., 25 de ani, gen masculin). În rest, canalele de social-media reprezintă 
instrumente puternice de promovare, fiind accesate de un număr sporit de utilizatori 
care pot fi expuşi la identitatea freelancerului, ce va căpăta notorietate şi vizibilitate 
şi în rândul unui public-ţintă dezirabil: ,,guest blogging, în jur de o oră pe 
săptămână” (C. J., 31 de ani, masculin); ,,din ce în ce mai puţin timp, din păcate, 
dar revin în forţă. Behance şi Instagram sunt canalele mele preferate” (M. Z.,  
30 de ani, feminin).  
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Prin analiza răspunsurilor furnizate la întrebarea ,,Care sunt principalele 
avantaje ale practicării acestei meserii? Dar dezavantajele?” am sesizat că punctele 
forte ale acestei profesii le reprezintă flexibilitatea programului şi libertatea de a îşi 
organiza timpul după bunul plac, libertatea de mişcare, libertatea de a opta pentru 
un anumit client sau proiect, controlul mai ridicat asupra modului de lucru, bugetul 
mai mare, sistematizarea modului de gândire, diversitatea proiectelor: ,,avantajul 
este dat de libertatea de mişcare, poţi lucra de oriunde, la orice oră vrei, poţi 
accepta sau refuza proiecte” (C. S. 28 de ani, masculin).  

Punctele slabe cele mai enumerate sunt inconsecvenţa muncii şi a venitului, 
supraîncărcarea atribuţiilor din cauza lipsei unei echipe, perioade suprasolicitante, 
dar şi perioade cu proiecte puţine, lipsa de seriozitate a clientului, interacţiune 
redusă: ,,dezavantajele sunt lipsa de consecvenţă a proiectelor. Într-o lună poţi 
avea 10, în alta, două. Această nesiguranţă se traduce de obicei prin supraîncărcare, 
iei toate proiectele care vin deoarece nu ştii când vei mai primi altele. Un alt 
dezavantaj este faptul că, în loc să se ocupe altcineva de client aquisition, client 
service, contabilitate, legal, strategie, un singur om trebuie să le facă pe toate”  
(E. C., 23 de ani, feminin).  

Este preferată plata prin sistem bancar, deoarece este un procedeu mult mai 
rapid, ce nu presupune mult efort. Totodată, trei dintre respondenţi acceptă şi plata 
numerar. Iar printre normele în funcţie de care se stabileşte un anumit preţ se 
numără portofoliul şi experienţa acumulată, calitatea, cantitatea, viteza de livrare, 
se recurge şi la plata per oră luând în considerare costul altor competitori, costul la 
nivelul pieţei: ,,nu am o metodă de plată preferată, poate fi oricare dintre cash sau 
card. În graphic design factorii care influenţează venitul sunt mai straightforward: 
înţelegerea trendurilor şi experienţa” (M. Z., 30 de ani, feminin); ,,banii sunt viraţi 
pe card. Plata pentru munca depusă este stabilită de comun acord” (M. B., 24 de 
ani, masculin); ,,sunt plătit în funcţie de proiect cum am precizat mai devreme, iar 
preţul pe care îl aleg diferă şi el în funcţie de tipul de proiect. Dacă sunt nevoit să 
prezint pachete de servicii îmi gândesc preţul în funcţie de nivelul de skill pe care 
îl necesită, dar şi în funcţie de numărul de ore pe care îl petrec lucrând strict la 
proiectul respectiv. Preţul pe oră îl stabilesc în funcţie de preţul pieţei” (A. Z.,  
25 de ani, masculin).  

În ceea ce priveşte aspectul legal al meseriei, taxele pe care le achită şi 
metodele de plată, am remarcat faptul că o mare parte dintre respondenţi au 
negociat cu clienţii cu venituri mai scăzute pentru ca taxele să fie achitate de 
clienţi, iar în cazul celor care îşi plătesc singuri taxele, aceştia apelează la ajutor 
contabil, iar metoda de achitare este prin sistem bancar, taxele fiind echivalente 
impozitelor pentru un PFA: ,,de obicei, încerc să negociez cu clientul un preţ mai 
mic, ca el să se poată ocupa de taxe” (A. J., 26 de ani, feminin); ,,plătesc şi 
impozite pentru microîntreprindere. Am un contabil care se ocupă de asta şi mă 
ajută cu această parte îngrozitoare. Plăţile le fac integral prin transfer bancar” 
(M. Z., 30 de ani, feminin).  
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Prin interpretarea răspunsurilor acordate întrebării ,,Care sunt principalele 
riscuri la care aţi fost supus pe parcursul derulării acestei profesii?”, am constatat 
că riscul cu cele mai multe menţionări a fost nesiguranţa venitului în sensul în care 
există incertitudinea dacă clientul o să achite după livrarea proiectului sau nu, 
întârzierea remuneraţiei, pierderea disciplinei: ,,predarea articolelor înainte de 
payment şi lipsa payment-ului cu totul. Ulterior, incapacitatea de a lua legătura cu 
iniţiatorul proiectului” (C. V., 25 de ani, feminin); ,,riscul apare de exemplu dacă 
mergi pe încredere, clientul uitând să mai şi plătească” (C. S., 28 de ani, masculin); 
,,ca graphic designer cel mai mare risc pe care ţi-l asumi este să nu fii plătit la 
sfârşit de către client. Dar îţi dai seama cu timpul de tipurile de clienţi pentru care 
merită să lucrezi” (A. Z., 25 de ani, masculin); ,,pierderea disciplinei: adică fie să 
am perioade cu foarte mult chef de muncă şi să ajung să muncesc 12–14 ore pe zi, 
fie perioade în care nu mai muncesc aproape deloc şi evident că finanţele au de 
suferit” (C. J., 31 de ani, masculin). Este important ca în momentul de început al 
colaborării să existe încredere la nivel profesional, o încredere ce se concretizează 
la nivel contractual şi apoi, după ce ambii parteneri de lucru se cunosc, să se 
formeze încrederea de tip afectiv.  

Cât priveşte întrebarea ,,Aţi întâmpinat vreodată dificultăţi? Pot fi legate de 
proiecte, clienţi, programe sau aspecte legale. Detaliaţi, vă rog”, dificultăţile de 
care s-au lovit respondenţii au fost: comunicarea deficitară cu clienţii, în cazul în care 
se comunică doar pe e-mail sau prin mesaje; este absentă comunicarea paraverbală, 
care ar putea oferi indicii valoroase, legată de tonul vocii, de accente, dar şi 
comunicarea nonverbală, care ar putea furniza informaţii, la nivel gestual, al 
mimicii; gestionarea feedback-ului şi refacerea task-urilor în funcţie de preferinţele 
clienţilor, instalarea unor programe, termenul limită care se apropie, clienţii 
neînţelegători, suprapunerea proiectelor în momentul în care freelancerul lucrează 
pentru mai mulţi clienţi concomitent şi nu îşi organizează punctual orarul: ,,da, 
desigur, cred că orice freelancer întâmpină dificultăţi. Dificultăţile de care m-am 
lovit ţin de înţelegerea clientului, am avut nişte situaţii în care comunicarea 
deficitară a dus la runde lungi de feedback, care au lăsat toate persoanele 
implicate vlăguite” (E. C., 23 de ani, feminin); ,,dificultăţi există întodeauna. Se 
strică tableta, expiră programul, ai viruşi, nu merge instalat altceva, iar tu ai 
nevoie acum de toate. Clienţi neînţelegători, clienţi care ştiu mai bine decât tine ce 
trebuie să faci” (C. S., 28 de ani, masculin).  

Pe baza răspunsurilor la întrebarea ,,Care sunt condiţiile de muncă specifice 
freelancing-ului în sectorul industriile creative?”, am putut constata că acesta este 
un mediu stabil, flexibil, sigur, remunerat în funcţie de abilităţile de negociere ale 
fiecăruia, un mediu care poate fi personalizat în funcţie de fiecare individ, în sensul 
că fiecare poate opta pentru un anumit brand, un anumit proiect, un anumit interval 
de a lucra, un anumit spaţiu de activitate, o remuneraţie specifică, cadrul de 
desfăşurare a freelancing-ului este stabilit de freelancer şi doar de el: ,,condiţiile de 
muncă ţi le faci singur, că de-aia eşti freelancer, ceea ce înseamnă că fiecare 
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freelancer are condiţii diferite şi că eu nu aş putea să generalizez. Programul, 
banii, locul, depind de fiecare, nu e ceva agreat la nivel de industrie” (T. C., 23 de 
ani, masculin); ,,este un mediu flexibil, cred că remunerarea ţine de capacitatea 
fiecăruia de negociere, iar la noi negocierea nu este o abilitate încurajată” (C. D., 
24 de ani, masculin).  

În ceea ce priveşte planurile de viitor, nouă dintre subiecţii intervievaţi au 
susţinut că sunt dispuşi să practice această meserie pe termen lung, deoarece este o 
profesie retribuită corect şi mulţumitor, oferă un grad ridicat de independenţă, 
libertate, autonomie, poate fi derulată în orice moment al zilei, în orice spaţiu şi le 
permite celor care o practică să îşi exercite imaginaţia şi să dea frâu liber 
creativităţii: ,,da, sper să fie ceva sustenabil pentru a putea continua pe termen 
lung. Consider că lucrând într-un domeniu creativ sunt momente când munca poate 
deveni joacă, şi dispare din elementul de rutină” (L. B., 29 de ani, masculin); ,,pe 
termen lung. Îmi place independenţa şi nu pot fi legată de un program de opt ore” 
(M. B., 24 de ani, masculin). În schimb, există şi persoane care preferă să recurgă 
la această activitate pe termen scurt, deoarece există o nevoie acută de apartenenţă 
la un grup secundar, cum este cel format la locul de muncă, de socializare sau 
remuneraţia nu este suficientă pentru transformarea acestei profesii într-una stabilă: 
,,pe termen scurt, deşi aveam nevoie de un program flexibil, după o perioadă se 
simte nevoia de a lucra în cadrul unui colectiv” (A. J., 26 de ani, feminin); ,,nu mă 
simt pregătită, după ce am stat un an freelance, să mă apuc de asta pe termen lung. 
Este necesară o foarte bună organizare şi rezolvarea aspectului legal, care, în 
condiţiile unui venit mic şi variabil, este problematică” (E. C., 23 de ani, feminin). 

Îndreptându-ne atenţia către deschiderea României faţă de munca de tip 
freelance, am putut observa faptul că, în opnia respondenţilor, nu există 
receptivitate din partea mediului de afaceri pentru această carieră independentă, 
freelancerii nu sunt sprijiniţi, din punct de vedere juridic, cei care optează pentru 
acest parcurs au de înfruntat o mulţime de impedimente, cele mai multe fiind legate 
de aspectele birocratice. De asemenea, s-a format o prejudecată în legătură cu 
această carieră, freelancerii sunt percepuţi în mentalul colectiv ca acele persoane 
care lucrează suplimentar activităţii de la birou, este doar o activitate secundară, 
sau se consideră că freelancerul nu deţine suficientă experienţă, motiv pentru care 
poate fi plătit la un preţ mai scăzut, deoarece el nu este destul de pregătit sau nu 
deţine o paletă largă de competenţe dobândite pe baza vechimii pe piaţă: ,,cred că 
în România, legile din momentul de faţă nu fac decât să îngreuneze drumul spre o 
carieră freelancing. Iar deşi sunt mulţi oameni care în ultimul an au ales să lucreze 
independent, anumiţi clienţi văd freelancing-ul ca o activitate făcută de cineva în 
timpul liber pentru a mai face un ban de buzunar, şi nicidecum o carieră” (L. B., 
29 de ani, masculin); ,,în general deschiderea este relativ redusă, iar aşteptările 
sunt că eşti mai ieftin şi mai puţin pregătit. În realitate, de cele mai multe ori,  
un freelancer este mai scump şi mult mai aproape de nevoile clientului” (C. J.,  
31 de ani, masculin). Cu toate acestea, respondenţii speră că acest mediu de afaceri 
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din ţară ostil artiştilor independenţi îşi va modifica atitutinea, iar freelancerii vor fi 
suţinuţi, remuneraţi adecvat, întregul cadru legislativ va fi simplificat şi mult mai 
accesibil pentru cei care îşi doresc să practice această carieră: ,,cred că ăstă este 
cumva viitorul chiar dacă vrem sau nu, cel puţin pe parte creativă” (M. Z.,  
30 de ani, feminin); ,,sunt sigur că în următorii ani numărul de freelanceri va 
creşte” (T. C., 23 de ani, masculin); ,,este bine-venit oriunde, freealancing-ul face 
parte din globalizare” (C. D., 24 de ani, masculin).  

CONCLUZII 

În ceea ce priveşte primul obiectiv specific al lucrării de faţă, şi anume 
conturarea unui portret-robot al acestor artişti independenţi din cadrul industriilor 
creative, seriozitatea, implicarea, respectarea termenelor limită şi livrarea materialelor 
într-o manieră eficientă şi de o calitate ireproşabilă în timp util, înţelegerea 
business-ului clientului, a pieţii pe care activează, a categoriei în care se află şi a 
cerinţelor, totodată, şi rezolvarea problemelor prin descoperirea unor soluţii fiabile, ce 
se pot implementa în mod prompt, creativitatea, o centrare pe rezultate satisfăcătoare 
pentru client, posibilitatea de a fi autodidact, flexibilitatea şi încrederea sunt 
atribute ce ar trebui să caracterizeze tinerii ce practică această meserie.  

Concentrându-ne atenţia către cel de-al doilea obiectiv specific, identificarea 
motivaţiilor care i-au determinat să opteze pentru freelancing, se remarcă flexibilitatea 
programului, libertatea de a lucra din orice mediu, în orice moment, cu clientul pe 
care freelancerul îl agreează, o sursă suplimentară de venit, insatisfacţia faţă de 
locul de muncă anterior. 

Raportându-ne la identificarea influenţei pe care educaţia o are asupra acestei 
opţiuni, studiile au furnizat doar o bază de structuri de gândire, au consolidat 
concepte în domeniu, dar majoritatea respondenţilor au pus accent pe necesitatea 
practicii, au susţinut că aceste cunoştinţe pe care le-au dobândit pe băncile 
facultăţii trebuie să se sedimenteze şi la nivel empiric pentru a putea fi stăpânite în 
totalitate; persoanele care au absolvit specializări care nu sunt în corespondenţă 
directă cu industriile creative au susţinut faptul că studiile urmate nu le-au format o 
bază pentru freelancing şi nu i-au ajutat în sensul noii meserii pentru care au optat. 
Cât priveşte identificarea modului în care experienţa anterioară contribuie la 
formarea unei cariere în acest domeniu, experienţa acumulată anterior reprezintă un 
atuu indiscutabil, ce formează competenţe utile pe această piaţă. 

Analizând următorul obiectiv specific, şi anume identificarea criteriilor de 
selecţie a platformelor de freelancing, sesizăm recomandările şi networking-ul. 
Respondenţii sunt contactaţi de clienţi datorită word-of-mouth, cei care deţin 
experienţă în acest domeniu au fost capabili să îşi elaboreze un portofoliu prin care 
munca lor poate fi evaluată, iar cei care au depus eforturi considerabile şi munca 
lor a fost ireproşabilă, şi-au putut consolida o reputaţie pozitivă în ochii clienţilor şi 
au primit recomandări ce le aduc un anumit volum de proiecte. De asemenea, odată 
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cu avântul tehnologic ridicat, canalele de social media reprezintă un instrument 
puternic de networking, relaţionare şi contactare a potenţialilor clienţi. Cei care optează 
pentru platformele special construite pentru această latură, cele care facilitează 
contactul şi interacţiunea dintre angajator şi freealancer, acordă o atenţie sporită 
siguranţei, preferă platformele la care au mai apelat în trecut, şi nu doresc să îşi 
asume riscuri în cazul platformelor care le-ar asigura un comision promiţător sau al 
platformele care sunt suprasaturate de competitori. 

În cazul următorului obiectiv specific, al identificării factorilor care influenţează 
remuneraţia, timpul, orele petrecute pentru rezolvarea proiectului şi complexitatea 
acestuia, portofoliul şi experienţa acumulată, calitatea, cantitatea, viteza de livrare, 
costul altor competitori, costul la nivelul pieţei, reprezintă agenţi ce determină 
stabilirea unui anumit preţ.  

În ceea ce priveşte identificarea avantajelor şi dezavantajelor freelancing-ului, 
punctele forte ale acestei profesii le reprezintă flexibilitatea programului şi libertatea 
respondenţilor de a îşi organiza timpul după bunul plac, libertatea de mişcare, 
libertatea de a opta pentru un anumit client sau proiect, controlul mai ridicat asupra 
modului de lucru, bugetul mai mare, sistematizarea modului de gândire, diversitatea 
proiectelor; punctele slabe cele mai enumerate sunt inconsecvenţa muncii şi a venitului, 
supraîncărcarea atribuţiilor din cauza lipsei unei echipe, perioade suprasolicitante, 
dar şi perioade cu proiecte puţine, lipsa de seriozitate a clientului, interacţiune 
redusă. 

Referitor la ultimul obiectiv specific, identificarea riscurilor la care sunt supuşi 
freelancerii, am depistat ca principale pericole: nesiguranţa venitului în sensul în 
care există incertitudinea dacă clientul o să achite după livrarea proiectului sau nu, 
întârzierea remuneraţiei, pierderea disciplinei.  

Raportându-ne la prima parte a obiectivului general al cercetării întreprinse 
de noi, şi anume, identificarea caracteristicilor freelancing-ului în industriile creative: 
spaţiul de lucru – biroul tipic de la locul de muncă le inhibă creativitatea şi 
productivitatea, cei care au optat pentru această meserie independentă preferă să 
lucreze în intimitatea propriului cămin sau în spaţii care să îi inspire, să îi relaxeze 
pentru un aport mult mai eficient adus clientului, şi anume cafenele, hub-uri, terase. 
Spaţiul de acasă este preferat deoarece este mult mai comod, cunoscut, lipsit de 
formalizarea de la birou. Timpul – intervalul orar în care freelancerii intervievaţi 
dau cel mai mare randament, este dimineaţa şi seara.  

Centrându-ne atenţia asupra celei de-a doua părţi a obiectivului general, 
identificarea condiţiilor de muncă ale freelencer-ilor, am sesizat că este un mediu 
stabil, flexibil, sigur, remunerat în funcţie de abilităţile de negociere ale fiecăruia, 
un mediu care poate fi personalizat în funcţie de fiecare individ în sensul că fiecare 
poate opta pentru un anumit brand, un anumit proiect, un anumit interval în care să 
lucreze, un anumit spaţiu de activitate, o remuneraţie specifică, cadrul de desfăşurare 
a freelancing-ului este stabilit de freelancer şi doar de el.  

Viaţa freelancer-ului român este caracterizată prin personalizare (customizare) 
până la ultimele detalii, având o multitudine de libertăţi, dublate de tot atâtea 
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obligaţii. Spre deosebire de angajaţii cu normă întreagă, aceştia au mai multe 
atribuţii: în afară de munca propriu-zisă, care se desfăşoară digital (graphic design, 
copywriting, user experience), aceştia trebuie să se ocupe şi de alte aspecte (legal, 
promovare, client service), însă aceasta nu îi copleşeşte, deoarece îşi pot organiza 
programul aşa cum îşi doresc. Nefiind legaţi de un birou fizic, aceştia pot călători, 
astfel că după cele opt ore de muncă pot înnota sau skia, nu trebuie să aştepte 
concediul pentru acest gen de activităţi. Dintre noile atribuţii pe care le au 
persoanele care se orientează către freelance, cele mai dezagreabile sunt percepute 
ca fiind cele legate de contabilitate. În ceea ce priveşte lipsa de susţinere din partea 
statului român, există unanimitate printre freelancerii intervievaţi. 

„Libertatea” este cuvântul-cheie: sunt liberi să lucreze când doresc, de unde 
doresc, cât doresc, şi pe proiectele pe care tot ei le aleg. Cu toate acestea, în 
practică, libertăţile antemenţionate sunt limitate – în cazul unui deadline scurt şi ei 
lucrează câte 12 ore pe zi, iar în cazul unei perioade mai slabe din punct de vedere 
al ofertei de proiecte, pot fi nevoiţi să accepte şi clienţi sau proiecte care nu 
prezintă vreun interes deosebit. 

În ceea ce priveşte punctele negative asociate acestei profesii, enumerăm: 
supraîncărcarea cu sarcini, inconsecvenţa muncii (unele perioade sunt foarte 
aglomerate, iar altele, complet libere), dar şi lipsa de interacţiune, solitudinea. 
Riscurile principale sunt legate de plată, fiind des întâlnită situaţia în care plata 
întârzie, dar şi pierderea motivaţiei. 

Această activitate nu poate fi desfăşurată în lipsa experienţei practice, sau 
poate fi, însă fără o remuneraţie substanţială. În cazul persoanelor care au şi 
experienţă, şi o bază de clienţi mulţumiţi, a se susţine din această muncă nu este 
dificil, deoarece proiectele şi clienţii continuă să apară, prin recomandări. 

În ciuda complexităţii acestei profesii, a aspectelor negative şi a riscurilor, 
majoritatea respondenţilor au declarat că doresc să continue pe această cale, 
primând libertatea şi controlul sporit asupra muncii lor. 
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he present article sets out to clarify the concept of freelancing, 
with a focus on the characteristics of freelancing in the creative 
industries. In the last decades, there has been an evolution 

from traditional jobs to a much more flexible alternative, namely freelancing. 
A significant part of this article is devoted to the definition of cultural and 
creative industries, theories and models representative of them, as well as to 
the enhancement of the economic and social role of creative industries in 
Europe and Romania. Another part focuses on freelancing on the labor market. 
The qualitative empirical research is based on semi-structured interview 
guide, applied face to face on a group of young freelancers, aged 23 to 32, 
from the urban area, working in the creative industries sector.  
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oul aspect al modelelor de fertilitate presupune că amânarea 
fertilităţii a apărut ca un determinant al diferenţelor în nivelul 
fertilităţii în ţările ex-sovietice din regiunea europeană 

(Rusia, Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Letonia, Lituania şi Estonia). 
În articol sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la particularităţile 

tranziţiei fertilităţii în Republica Moldova şi ţările ex-sovietice din regiunea 
europeană. Prin abordarea transversală şi longitudinală au fost determinate 
convergenţele şi divergenţele în transformarea modelului de fertilitate, 
evidenţiaţi factorii care determină gradul de restabilire/creştere a RTF pentru 
anii calendaristici.  

Rezultatele indică că profilul fertilităţii s-a modificat foarte mult în 
toate ţările analizate; se constată deplasarea ratelor specifice de fertilitate de 
la valori înalte şi vârste tinere la rate scăzute şi vârste mai mari. Un grad 
ridicat de eterogenitate a fertilităţii în debutul tranziţiei este determinat de 
tempoul diferit de amânare a naşterilor. Țările Baltice au avansat cel mai 
mult în trecerea la un model tardiv al fertilităţii, în timp ce în Republica 
Moldova, Rusia, Ucraina şi Belarus se menţine un model al fertilităţii mai 
timpuriu. 

Amânarea fertilităţii a început cu cohortele născute în anii 1970 în 
Belarus, Rusia, Letonia, Lituania, Estonia, iar în Republica Moldova la cele 
născute în anii 1980. Restructurarea mai lentă a profilului de fertilitate în 
Republica Moldova se datorează prevalenţei populaţiei rurale în ansamblul 
populaţiei, care au un comportament şi un stil de viaţă mai tradiţional.  

Recuperarea mai intensă a naşterilor amânate (Estonia şi Lituania) se 
datorează politicilor familiale care facilitează reconcilierea vieţii profesionale 
cu viaţa de familie. Rusia, Ucraina şi Belarus, în pofida promovării unor 
politici de stimulare a naşterilor, înregistrează un nivel al fertilităţii mai 
scăzut (în profil generaţional), ceea ce demonstrează eficienţa redusă a 
stimulentelor financiare. 

Cuvinte-cheie: fertilitatea; tranziţia fertilităţii; indicatorii calendaristici 
şi pe cohorte; profilul de vârstă al fertilităţii; amânarea naşterilor; ţările ex-
sovietice; politici familiale. 
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INTRODUCERE 

Nivelul de fertilitate este unul dintre factorii principali ai dinamicii populaţiei, 
ceea ce determină interesul sporit al cercetătorilor faţă de această problematică. 
Analiza comparativă a evoluţiei fertilităţii în Republica Moldova şi alte ţări – foste 
republici URSS din regiunea europeană (Rusia, Belarus, Ucraina, Letonia, Lituania 
şi Estonia) – care au trecut printr-o perioadă de dezvoltare socioeconomică similară, 
dar apoi, după 1991, au urmat cursuri diferite, ne permite să evidenţiem unele 
particularităţi în tranziţia fertilităţii, convergenţe şi divergenţe, precum şi corespunderea 
acestora cu tendinţele generale. 

În anii 1980, statul sovietic a promovat o politică familială generoasă, având 
drept scop creşterea fertilităţii, dar aceasta s-a dovedit a fi eficientă doar pe termen 
scurt. După prăbuşirea Uniunii Sovietice, rata totală de fertilitate (RTF) în toate 
ţările ex-sovietice a scăzut rapid, acest proces fiind determinat atât de crizele 
sociale şi economice care au avut loc în anii ʼ90 ai secolului al XX-lea, cât şi de 
schimbările în sistemul de valori, liberalizarea normelor morale, care au avut  
un impact important asupra comportamentului matrimonial şi reproductiv al 
populaţiei. 

Din perspectiva progresului obţinut de acest grup de ţări în ceea ce priveşte 
dezvoltarea socioeconomică şi democratică, în Țările Baltice reformele economice 
şi trecerea de la modelul economic socialist la cel capitalist bazat pe economia de 
piaţă au avut un succes mai mare, de asemenea a fost obţinut un progres 
semnificativ în promovarea instituţiilor democratice, pe când în Ucraina şi 
Republica Moldova rezultatele sunt mai modeste, aceste ţări în continuare se 
confruntă cu dificultăţi sistemice, iar insuficienţa locurilor de muncă, salariile mici, 
corupţia şi existenţa zonelor de conflict au dus la emigrarea masivă a populaţiei fie 
în căutarea unui loc de muncă, fie pentru stabilirea cu traiul permanent în alte ţări 
cu un nivel de viaţă mai înalt. 

Rusia şi Belarus se află separat în acest grup de ţări, evidenţiindu-se printr-o 
situaţie mai stabilă în ceea ce priveşte dezvoltarea socioeconomică, dar cu un 
potenţial redus în promovarea instituţiilor democratice, rolul principal al statului în 
sectorul economic, în special în Belarus. În pofida faptului că Rusia intră în topul 
ţărilor după volumul PIB per capita, gradul înalt de inegalitate socială plasează 
multe familii cu copii, preponderent din oraşe mici şi din mediul rural, în categoria 
social vulnerabilă, circa 20% din populaţie suferă de sărăcie.  

O pondere relativ înaltă a populaţiei în vârsta aptă de muncă din Ucraina, 
Republica Moldova migrează la muncă în Rusia. Piaţa muncii din Rusia este 
atractivă şi pentru belaruşi, însă proporţia celor care practică migraţia de muncă 
este semnificativ mai redusă. Emigraţia populaţiei a afectat mult şi Țările Baltice, 
însă vectorul acesteia a fost preponderent spre ţările UE.  

Un aspect comun pentru Republica Moldova, Țările Baltice şi Ucraina prezintă 
dinamica demografică nefavorabilă, ce se caracterizează prin sporul natural negativ, 



3 DINAMICA FERTILITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ȚĂRILE EX-SOVIETICE 367 

ca rezultat al scăderii fertilităţii sub nivelul necesar pentru reproducerea populaţiei, 
iar emigraţia a devenit un factor important al declinului populaţiei. Specificul 
structurii pe vârste ce s-a format în perioada anterioară sub impactul cataclismelor 
sociale şi politicilor sociale promovate de statul socialist de asemenea are o 
influenţă importantă asupra dinamicii populaţiei în aceste ţări. 

Rusia şi Belarus, datorită politicilor promovate în ultimul deceniu, au obţinut 
o stabilizare a situaţiei, numărul de naşteri fiind mai mare decât numărul de decese, 
însă în perspectiva de lungă durată se prognozează scăderea numărului populaţiei 
ca rezultat al sporului natural negativ. 

În acest context, guvernele acestor ţări demonstrează o preocupare în ceea ce 
priveşte dinamica fertilităţii, încercând, prin diferite politici, să stimuleze creşterea 
acesteia. Totodată, schimbările intervenite în modul de viaţă al populaţiei şi 
transformarea valorilor – o caracteristică asociată cu cea de-a doua tranziţie 
demografică – au dus la stabilirea unei tendinţe ferme de reducere a fertilităţii, la 
amânarea naşterilor spre vârstele mai mature şi creşterea ponderii femeilor care pe 
parcursul vieţii fertile nu au născut nici un copil, toate acestea având implicaţii 
importante asupra dinamicii şi structurii populaţiei. 

Noul aspect al modelelor actuale de fertilitate scăzută (low fertility) şi extrem 
de scăzută (lowes-low fertility), este că amânarea fertilităţii a apărut ca un 
determinant al diferenţelor în nivelul fertilităţii în ţările ex-sovietice din regiunea 
europeană. Distorsiunile RTF, cauzate de restructurarea calendarului naşterilor 
(amânarea naşterilor spre vârstele mai mature) au redus nivelul indicatorului pentru 
anii calendaristici care s-a constatat a fi semnificativ mai scăzut decât nivelul 
asociat cu descendenţa finală a cohortelor (Kohler şi alţii, 2002). Termenul de 
„amânare” a fertilităţii înseamnă că ceea ce este amânat se va recupera în viitor, 
adică o scădere a RTF, echilibrată de o creştere ulterioară, astfel încât dimensiunea 
familiei să rămână relativ constantă (Frejka şi Calot, 2001: 6). O problemă şi mai 
complexă este atunci când cohortele sunt la începutul sau în mijlocul perioadelor 
lor de fertilitate şi au o fertilitate mai scăzută decât cele precedente. 

Analiza cadrului teoretic cu privire la evoluţia fertilităţii demonstrează că 
încercările de a descifra principalele determinante ale declinului fertilităţii după 
anii ʼ90 ai secolului al XX-lea în ţările ex-sovietice au fost axate pe două teorii 
(abordarea economică şi cea ideaţională). Abordarea economică atribuie declinul 
fertilităţii la problemele economice cu care s-au confruntat populaţia din aceste ţări 
după destrămarea regimului socialist (comunist) (Philipov, 2004; Coale, 1986). 
Abordarea ideaţională, presupune adaptarea la evoluţiile culturale şi valorice, şi 
anume, adoptarea de noi norme, valori şi atitudini occidentale ca stimulenţi principali 
pentru schimbările demografice. Această ipoteză, în literatura de specialitate, se 
referă la scăderea fertilităţii cauzată de cea de-a doua tranziţie demografică, care se 
presupune că a început în anii 1990, în această regiune (Philipov, 2004; Frejka, 
2010; Kohler şi alţii, 2002), de asemenea se prognozează menţinerea unui nivel 
scăzut de fertilitate până în anii 2050 (Basten şi alţii, 2013).  
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Cercetările recente sugerează că descendenţa finală a cohortelor reale în 
majoritatea ţărilor ex-sovietice din regiunea europeană va scădea, în special a celor 
născute în a doua jumătate a anilor ʼ70 – începutul anilor ʼ80 (Фрейка şi Захаров, 
2014; Puur şi Klesment, 2011; Gagauz, 2013: 36–46; Gagauz, 2014: 9–19).  

Analize detaliate ale schimbărilor majore ale fertilităţii în ţările ex-socilaiste 
în anii ʼ90 elucidează evoluţia diferenţierii regionale a modelelor de fertilitate, care 
se manifestă prin contraste puternice în ceea ce priveşte răspândirea concubinajului, 
fertilitatea nonmaritală, calendarul naşterilor şi căsătoriilor, precum şi ponderea 
familiilor cu un singur copil. Concluzia autorilor este că tranziţia de amânare, 
manifestată printr-o deplasare de fertilitate la vârste de reproducere mai mari, 
reprezintă, fără îndoială, cei mai importanţi factori care au determinat scăderea 
fertilităţii în anii 1990, deoarece dinamica RTF a fost afectată puternic de efectul 
tempo (această influenţă este deseori etichetată ca efect de calendar). În mod 
similar, o creştere graduală a fertilităţii observată în majoritatea ţărilor din regiune, 
după 2000 a fost în mare parte stimulată de recuperarea naşterilor amânate 
(Sobotka, 2003; Kohler şi alţii, 2003; Frejka şi Sardon, 2005; Francesco, 2002; 
Frejka şi Calot, 2001; Frejka, 2008; Kohler şi alţii, 2006).  

În pofida faptului că ţările ex-sovietice din regiunea europeană – Republica 
Moldova, Rusia, Belarus, Ucraina, Letonia, Lituania şi Estonia – urmează un proces 
unic de tranziţie a fertilităţii, se observă o eterogenitate relativă în dinamica acestuia 
determinată de un şir de factori, inclusiv situaţia socioeconomică, caracterul politicilor 
familiale promovate, tradiţiile culturale, structura demografică a populaţiei. În acest 
context, un interes deosebit prezintă analiza particularităţilor în dinamica fertilităţii 
în Republica Moldova şi ţările ex-sovietice din regiunea europeană (Rusia, Belarus, 
Ucraina, Letonia, Lituania, şi Estonia) prin abordarea transversală şi longitudinală, 
determinarea convergenţelor şi divergenţelor în transformarea modelului de fertilitate 
precum şi evidenţierea factorilor care determină gradul de restabilire/creştere a 
RTF pentru anii calendaristici, ceea ce prezintă scopul acestei cercetări. 

MATERIALE ŞI METODE 

Pentru toate ţările, cu excepţia Republicii Moldova, analiza fertilităţii este 
realizată în baza datelor Human Fertility Database (HFD), care conţine date detaliate 
şi de înaltă calitate privind indicatorii de fertilitate pentru anii calendaristici şi 
cohorte, ceea ce prezintă o oportunitate pentru cercetarea schimbărilor şi a diferenţelor 
între diferite ţări (www.humanfertility.org). HFD se bazează pe statistici oficiale, 
dar prin intermediul unei metodologii unice, verificarea datelor este garantată şi 
asigură comparabilitatea acestora în timp şi pe ţări.  

Cercetarea cuprinde perioada anilor 1971–2017, deşi există unele neconcordanţe 
în ceea ce priveşte accesibilitatea datelor pentru ultimii ani. Astfel, pentru Rusia – 
date disponibile doar până în anul 2014, Belarus până în 2016, Ucraina până în 
2013 şi ţările Baltice până în 2017. Acest fapt prezintă o dificultate în efectuarea 
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analizei comparative pentru ultimii ani. Pentru asigurarea comparabilităţii datelor a 
fost selectat anul de referinţă 2014.  

Pentru Republica Moldova au fost utilizate datele statisticii vitale ale Biroului 
Naţional de Statistică (BNS) cu privire la numărul de naşteri şi repartizarea acestora 
după vârsta mamei şi rangul naşterii pentru anii 1971–2015. Dat fiind faptul că în 
prezent există o problemă importantă în ceea ce priveşte estimarea populaţiei rezidente 
a Republicii Moldova ca rezultat al dificultăţilor în înregistrarea fluxurilor migraţionale, 
pentru studiul actual au fost utilizate estimările alternative ale numărului şi 
structurii populaţiei (Penina şi alţii, 2015), care au stat la baza mai multor studii 
(Gagauz, 2018). Indicatorii fertilităţii pentru Republica Moldova au fost calculaţi 
de autori.  

Studiul se bazează pe metode clasice de analiză demografică a fertilităţii.  
A fost realizată o analiză comparativă cuprinzătoare a ratelor specifice de fertilitate 
şi a ratelor cumulative atât pentru generaţiile fictive, cât şi cele reale. 

COPII MAI PUŢINI, MATERNITATE MAI TÂRZIE 

În Republica Moldova şi în alte ţări ex-sovietice din regiunea europeană, 
dinamica fertilităţii a avut un caracter neuniform, fiind înregistrate unele „valuri” de 
creştere a fertilităţii în rezultatul politicilor familiale promovate de guvernul socialist, 
care au fost urmate de „căderi” adânci – dinamica compensatorie a fertilităţii în 
perioada următoare. 

Republica Moldova a deviat de la rate mai înalte de fertilitate în comparaţie cu 
celelalte ţări din spaţiul ex-sovietic până la sfârşitul anilor ʼ 90 ai secolului al XX-lea. 
Dacă în 1971, în Republica Moldova RTF a fost de 2,71 copii per femeie de vârstă 
fertilă, atunci în Letonia – 2,05, Lituania – 2,43, Estonia – 2,23, Belarus – 2,36, Rusia – 
2,02 şi Ucraina – 2,12 (Figura 1).  

Declinul evolutiv al fertilităţii observat în anii ʼ70 ai secolului al XX-lea a 
fost întrerupt prin introducerea, la începutul anilor ʼ80, a unor măsuri de ameliorare 
a situaţiei familiilor cu copii (majorarea duratei concediului pentru îngrijirea copilului 
şi cuantumului indemnizaţiilor la naşterea copilului şi pentru îngrijirea lui), ceea ce 
a provocat un „val” de creştere a RTF în toate, pe atunci, republici sovietice.  
În Republica Moldova, valoarea maximă a RTF de 2,73 a fost înregistrată în  
anul 1972, în Lituania – 2,43 în 1971, în Belarus – 2,36 în anul 1971, Estonia – 
2,28 în anul 1988, în Rusia – 2,23 în anul 1987, Ucraina – 2,13 pentru prima dată 
în anul 1972. 

Reducerea fertilităţii în perioada de după anii 1990, deseori se explică prin 
impactul negativ al factorilor socioeconomici specifici perioadei de tranziţie la 
economia de piaţă: scăderea dramatică a nivelului de trai al populaţiei, şomajul, 
destrămarea sistemului de protecţie socială, colapsul sistemului de sănătate, anomia 
socială, incertitudinea în ziua de mâine, stresul şi aşteptările, care, fără îndoială, nu 
pot fi negate. Însă scăderea bruscă a RTF în această perioadă a fost determinată nu 
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numai de degradarea situaţiei socioeconomice din ţară, dar reprezintă şi efectele 
compensatorii ale politicii familiale, măsurilor economice de stimulare a natalităţii 
promovate în fosta URSS în anii 1980. 

Cercetările demonstrează că măsurile implementate au provocat destabilizarea 
profundă a calendarului naşterilor, fiind marcată prin scăderea vârstei medii a 
mamei la naştere şi reducerea intervalelor dintre naşterile succesive, pe când 
creşterea fertilităţii ca cuantum a fost nesemnificativă (Zaharov, 2008). Cu toate 
acestea nu pot fi negate efectele benefice ale politicilor familiale, care au contribuit 
la ameliorarea situaţiei materiale a familiilor cu copii, sănătăţii mamei şi copiilor. 

 
Figura 1 

 
Rata totală de fertilitate, anii 1971–2017 (copii per femeie de vârstă fertilă) 

 

Sursa: Pentru ţările europene baza de date Human Fertility Database, pentru Republica Moldova 
calculele autorilor. 

 
Scăderea fertilităţii a avut loc până la sfârşitul anilor ʼ90 – începutul anilor 

2000, când au fost înregistrate valorile minime ale RTF, după care s-a instalat o 
tendinţă reversivă. Estonia şi Letonia au ajuns la valori minime ale RTF mai 
devreme, în anul 1998 care, respectiv au constituit 1,27 şi 1,12 copii per femeie de 
vârstă fertilă. În Rusia, RTF a scăzut până la 1,16 către anul 2000, iar în Ucraina 
până la 1,09 către 2001. Lituania, în 2002 şi Belarus, în 2003, au înregistrat o 
scădere până la 1,23 copii per femeie de vârstă fertilă. Astfel, toate ţările au ajuns 
la un nivel al fertilităţii extrem de scăzut (lowest-low fertility – mai jos de 1,3)1 – 
                                                   

1 Lowest-low fertility – 1,3 şi mai jos (Billari F. and Kohler H-P., 2004). 
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experienţa trăită de mai multe ţări din Europa de Sud şi Europa Centrală. În 
Republica Moldova, RTF a scăzut până la 1,44 (low fertility – mai jos de 1,5)2. 

Devierea de la ratele de fertilitate înalte şi înregistrarea fertilităţii scăzute 
(low fertility) şi extrem de scăzute (lowest low fertility) s-a declanşat foarte repede 
în spaţiul european şi a dus la o convergenţă a indicatorilor de fertilitate. Deşi la 
începutul anilor ʼ90 decalajul în RTF între Republica Moldova şi alte ţări ex-sovietice 
din regiunea europeană a fost unul destul de semnificativ, către începutul anilor 
2000 acesta s-a diminuat, RTF s-a apropiat către valori asemănătoare.  

După scăderea RTF până la valori istorice minime în Republica Moldova, ca 
şi în alte ţări ex-sovietice din regiunea europeană s-a instalat o tendinţă de creştere 
lentă a fertilităţii, această dinamică fiind caracteristică pentru majoritatea ţărilor 
europene care trec prin tranziţia demografică a fertilităţii şi este determinată de 
recuperarea naşterilor amânate în perioada precedentă. Astfel, cât de dramatică n-ar 
părea această scădere a RTF, cercetările au dovedit că această scădere a fost 
tranzitorie, fiind determinată de efectul de calendar provocat de trecerea de la 
modelul timpuriu al fertilităţii la cel tardiv (Sobotka, 2004). 

Către anul 2017, Letonia şi Estonia înregistrează o creştere nesemnificativă a 
RTF (cu 0,05 copii per femeie de vârstă fertilă) în comparaţie cu anul 2014, pe 
când în Lituania valoarea acestui indicator rămâne neschimbată (1,73 copii per 
femeie de vârstă fertilă).  

Nivelurile extrem de scăzute ale RTF în mod evident, nu reprezintă un 
echilibru demografic, iar cercetătorii susţin că o RTF de 1,3 copii per femeie de 
vârstă fertilă implică de asemenea, o reducere a cohortei de naştere cu 50% şi o 
diminuare în jumătate a dimensiunii populaţiei stabile la fiecare 45 de ani. Dacă 
RTF scade şi se menţine la un nivel de 1,0 copii per femeie de vârstă fertilă, rata 
anuală de scădere a populaţiei stabile se ridică la 2,4%, iar timpul de înjumătăţire a 
mărimii populaţiei şi a cohortelor de naştere constituie doar 29 de ani (Kohler şi 
alţii, 2002: 2). 

Tendinţa principală în dinamica fertilităţii prezintă creşterea vârstei medii a 
mamei la naştere (VMMN) (Figura 2). Astfel, după anii 1990, aceasta înregistrează 
o tendinţă de creştere în toate ţările studiate, însă debutul creşterii valorilor 
indicatorului diferă de la o ţară la alta. De exemplu, pentru ţările Baltice şi Rusia 
creşterea indicatorului VMMN ia amploare începând cu anii 1994 (Estonia, 
Letonia) şi 1995 (Lituania, Rusia). 

Celelalte ţări înregistrează aceeaşi tendinţă însă debutul acesteia se observă 
mai târziu – în anii 1997 (Belarus, Ucraina şi Republica Moldova). Astfel, până în 
2014, VMMN a crescut în Estonia cu 4,24 ani, Letonia – 3,93 ani, Lituania –  
3,78 ani, în Rusia cu 3,27 ani, Belarus cu 2,88 ani, până în 2013 în Ucraina cu  
2,78 ani şi în Republica Moldova doar cu 2,22 ani. Cu toate că Republica Moldova 
                                                   

2 Low fertility este considerată RTF mai scăzută decât 1,5 copii per femeie de vârstă fertilă 
(Lutz, W., şi Skirbekk V., 2005). 
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înregistrează o tendinţă de creştere a VMMN, acest proces este unul lent, iar în 
2015 chiar a scăzut cu 0,2 ani, ceea ce se explică prin influenţa structurii 
populaţiei, în special prin prevalenţa populaţiei rurale, în cadrul căreia procesul de 
tranziţie a fertilităţii încă nu s-a stabilit ferm. 

Către 2017, VMMN în Lituania, Estonia, dar şi Belarus (2016) menţine 
tendinţa în creştere a valorilor cu 0,46 ani, 0,75 ani şi respectiv 0,43 ani.  

În comparaţie cu valorile anului de referinţă 2014, VMMN înregistrată de 
Republica Moldova este mai mică faţă de VMMN a Estoniei cu 2,13 ani, faţă de 
Letonia cu 2,22 ani, faţă de Lituania cu 1,88 ani, faţă de Rusia şi Belarus cu mai 
puţin de un an. 

 
Figura 2 

 
Vârsta medie a mamei la naştere, anii 1971–2017 

 

 
Sursa: Pentru ţările europene baza de date Human Fertility Database, pentru Republica Moldova 
calculele autorilor. 

 
Dinamica vârstei medii a mamei la prima naştere (VMMPN) ne informează 

despre schimbările în amânarea fertilităţii şi este principala schimbare observată în 
calendarul naşterilor. 

Odată cu declanşarea tranziţiei demografice (mai multe cercetări arată că acest 
proces în spaţiul ex-sovietic s-a început la mijlocul anilor 1990), se înregistrează 
amânarea primelor naşteri spre vârstele mai mari. Astfel, VMMPN a început să crească 
şi a continuat aceeaşi tendinţă pe parcursul anilor 1991–2017 (Figura 3). Creşterea 
VMMPN a fost pronunţată în toate ţările analizate şi doar Ucraina şi Republica 
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Moldova înregistrează un ritm mai lent. Până în anul 1990, VMMPN s-a menţinut la 
vârste mici, între 22 şi 24 ani, ceea ce confirmă modelul timpuriu al fertilităţii.  

Până în 2014, VMMPN pentru Ţările Baltice şi Rusia a crescut cu 3–4 ani, 
iar pentru Republica Moldova şi Ucraina, s-a înregistrat o medie de puţin peste  
2 ani. Către 2017 Țările Baltice înregistrează o ascensiune semnificativă a acestui 
indicator (în comparaţie cu anul 2014). Astfel, în Letonia VMMPN a crescut cu  
1,1 ani, în Estonia – cu 1,07 ani şi în Lituania – cu 0,5 ani, ceea ce demonstrează 
procesul continuu de amânare a naşterilor spre vârstele mai mature. 

 
Figura 3 

 
Vârsta medie a mamei la prima naştere, anii 1971–2017 

 

 
Sursa: Pentru ţările europene baza de date Human Fertility Database, pentru Republica Moldova 
calculele autorilor. 

 
Creşterea VMMPN exercită o presiune descendentă asupra RTF pentru anii 

calendaristici nu numai în perioada anilor 1990, ci şi în timpul recuperării RTF în 
anii 2000. În majoritatea ţărilor analizate, rata de creştere a VMMPN s-a diminuat 
la începutul anului 2010. 

Evoluţia indicatorului conjunctural RTF în corelaţie cu valorile VMMPN 
(Tabelul nr. 1) indică anul când a început amânarea fertilităţii pentru fiecare ţară 
studiată. 

Se consideră că anul debutului amânării fertilităţii este primul an dintr-un 
grup de trei ani în care vârsta medie a mamei la prima naştere, creşte cu mai mult 
de 0,3 ani (Kohler şi Ortega, 2002). Astfel, Ţările Baltice înregistrează amânarea 
fertilităţii mai devreme decât alte ţări cu 2–4 ani. Cel mai devreme amânarea 
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fertilităţii s-a înregistrat în Letonia (1992), fiind urmată de Lituania şi Estonia. 
Ucraina şi Rusia semnalează tranziţia fertilităţii începând cu anul 1995, iar cel mai 
târziu – Belarus şi Republica Moldova (1997).  

 
Tabelul nr. 1 

 
Rata totală de fertilitate (RTF), vârsta medie a mamei la prima naştere (VMMPN) şi anul 

începerii amânării fertilităţii 
 

RTF VMMPN 

Țara 
1990 1995 2000 2015 

Anul 
începerii 
amânării 
fertilităţii 

1990 1995 2000 2015 

Republica 
Moldova 2,36 1,81 1,48 1,61 1997 22,31 21,94 22,56 24,37 

Ucraina 
(2013) 1,85 1,40 1,12 1,51 1995 22,34 22,22 22,89 24,62 

Rusia 

(2014) 1,89 1,34 1,20 1,75 1995 22,65 22,67 23,54 25,25 

Belarus 1,91 1,41 1,32 1,72 1997 22,90 22,88 23,38 25,23 
Letonia 2,00 1,27 1,25 1,7 1992 22,99 23,36 24,44 26,53 
Lituania  2,03 1,55 1,39 1,7 1993 23,28 23,17 23,90 27,07 
Estonia 2,05 1,37 1,36 1,58 1993 22,73 22,98 23,95 27,17 

Sursa: Pentru ţările europene baza de date Human Fertility Database, pentru Republica Moldova 
calculele autorilor. 

TRANSFORMAREA PROFILULUI FERTILITĂŢII 

Până la începutul anilor 1990 pentru toate ţările studiate a fost caracteristic un 
model timpuriu de fertilitate, cele mai înalte valori ale ratelor specifice de fertilitate 
(RSF) se înregistrau la vârstele de 20–22 ani. În concordanţă cu observaţia bazată 
pe RTF se pare că în prima jumătate a anilor 1990 nu a avut loc vreun efect clar de 
amânare a fertilităţii, ci mai degrabă un declin al fertilităţii, predominant la aproape 
toate vârstele.  

Profilul fertilităţii s-a modificat foarte mult pentru toate ţările analizate, se 
constată deplasarea RSF de la rate înalte şi vârste mici la rate scăzute şi vârste mai 
mari.  

Analiza în dinamică a RSF pentru Republica Moldova, în anii 1980–2014, 
scoate în vizor menţinerea unui model timpuriu al fertilităţii. Astfel, în anul 1990, 
RSF a înregistrat rate mai înalte la vârstele tinere în comparaţie cu anul 1980 
(Figura 4). Întinerirea modelului de fertilitate prezintă efectul politicilor pro-nataliste 
din anii ʼ80, care au avut un impact maxim la mijlocul deceniului, iar influenţa 
acestora s-a resimţit şi la începutul anilor ʼ90. O scădere semnificativă a fertilităţii 
la toate vârstele se înregistrează în anul 2000, iar către 2010, 2014 observăm o 
deplasare a vârfului curbei fertilităţii către vârste mai mari (25 +).  
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Figura 4 

Ratele specifice de fertilitate (RSF) în anii 1980, 1990, 2000, 2010, 2014, (pentru Ucraina 2013) 

 

 

 

 
Sursa: Pentru Republica Moldova calculele autorilor, pentru alte ţări Human Fertility Database. 
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Pentru Belarus, modificări ale fertilităţii derulează de la rate mai mici în comparaţie 
cu Republica Moldova. Începutul anilor 1980–1990 sunt caracterizaţi de modelul 
timpuriu al fertilităţii, însă în anul 1990 observăm o creştere a fertilităţii puţin vizibilă 
în comparaţie cu anul 1980. Scăderea drastică a fertilităţii persistă la începutul anilor 
2000, ca şi în cazul Republicii Moldova, şi înregistrează cele mai mici valori atât la 
vârstele mai tinere, cât şi la cele mai mature. Deşi cercetările în domeniu subliniază 
cauze politice, economice şi sociale, caracteristice spaţiului ex-sovietic, unele lucrări 
afirmă cu vehemenţă factorii ecologici, şi anume catastrofa de la Cernobîl, care a avut 
un impact negativ asupra fertilităţii, cuplurile şi-au amânat naşterile, ceea ce în rezultat 
a afectat nivelul fertilităţii pentru acea perioadă (Kucera şi alţii, 2000).  

Recuperarea fertilităţii amânate are loc începând cu anul 2010, când intensitatea 
fenomenului se realizează la vârstele mai mari, continuând şi pe parcursul anului 
2014, când se observă o creştere evidentă a fertilităţii în grupele mai mari de vârstă, 
având o contribuţie semnificativă la formarea RTF.  

Ca şi în celelalte ţări analizate, Ucrainei îi este caracteristic modelul tânăr de 
fertilitate pe parcursul anilor 1980–1990, iar curbele fertilităţii aproape coincid 
(ceea ce denotă un efect nesemnificativ al politicilor anilor 1980). Anul 
calendaristic 2000 marchează trendul fertilităţii extrem de scăzute la toate grupele 
de vârstă. Către anii 2010, 2013 vârful curbei de fertilitate se deplasează spre 
vârstele 24 şi mai mult, crescând totodată şi intensitatea fertilităţii la aceste vârste.  

Măsurile politice din anii 1980 au avut un efect temporar şi asupra nivelului 
fertilităţii în Rusia, deşi acestea au oferit o serie de subvenţii pentru „mamele cu 
mulţi copii”, printre care obţinerea în timp mai scurt a locuinţelor, reducerea vârstei 
de pensionare, dar şi altele (Zaharov, 2011). Totuşi, în anii ʼ90 se înregistrează o 
întinerire a fertilităţii cu o intensitate mai mare decât cea înregistrată în anul 1980. 
Nivelul scăzut al fertilităţii, dar şi îmbătrânirea acesteia se atestă către anul 2000, însă 
în comparaţie cu Republica Moldova înregistrează rate mai mici, iar către anul 2010, 
deplasarea fertilităţii se realizează în intervalul de vârstă mai mare (de 26 ani).  

Observăm că pentru cele patru ţări europene: Republica Moldova, Belarus, 
Rusia şi Ucraina, evoluţia profilului fertilităţii este asemănătoare, tendinţele de 
amânare şi de recuperare a fertilităţii sunt evidente. 

Începutul anilor 1980, 1990, scot în evidenţă modelul timpuriu de fertilitate şi 
în cazul Letoniei, Lituaniei şi Estoniei. Cea din urmă fiind unica ţară dintre cele 
analizate, care înregistrează o intensitate mai mare a fertilităţii în anii 1980 decât 
fertilitatea concentrată la aceeaşi vârstă în anii 1990. Pentru anul 2000, curbele 
fertilităţii arată o scădere semnificativă a RSF la toate vârstele, în special la 
generaţiile mai tinere, iar către anii 2010 şi 2014 se atestă recuperarea fertilităţii la 
vârste mai mature. În anul 2014, cele mai înalte valori ale RSF, în Ţările Baltice, se 
înregistrează la vârstele 29–33 de ani.  

Pentru Țările Baltice, observăm o deplasare mai rapidă a fertilităţii către 
vârstele mai mature, ceea ce presupune că reducerea fertilităţii este mai bruscă la 
generaţiile tinere. Iar din cauza faptului că acestea sunt caracterizate de un nivel de 
fertilitate precoce, recuperarea fertilităţii se realizează mai intens la vârstele mai 
mature (în medie cu 5–7 ani mai mult).  
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TRANSFORMAREA FERTILITĂŢII DIN PERSPECTIVĂ LONGITUDINALĂ 

Factorul principal în modificarea comportamentului reproductiv al populaţiei 
reprezintă schimbările în activitatea de procreare a cohortelor feminine, respectiv 
analiza fenomenului în profil longitudinal cu privire la dinamica fertilităţii prezintă 
descendenţa finală, care asigură determinarea tendinţelor fertilităţii pe termen lung.  

Tendinţele fertilităţii specifice analizate în aspect longitudinal este avantajată 
de măsurarea intensităţii fertilităţii într-o manieră absolută, fiind respectată 
interdependenţa experienţei reproductive la aceleaşi cohorte feminine şi care 
interconectează tranziţiile secvenţiale pe parcursul unei vieţi.  

Pentru caracteristica procesului de tranziţie a fertilităţii spre modelul tardiv, cel 
mai frecvent sunt utilizaţi doi termeni: amânarea (se referă la o perioadă a vieţii în care 
ratele de fertilitate scad) şi recuperarea (presupune o creştere a fertilităţii la vârstele mai 
mari). Această terminologie este considerată subiectivă şi ambiguă, deoarece, în 
momentul în care începe amânarea, nu este clar dacă va avea loc o eventuală 
recuperare şi, dacă da, ce parte din naşterile probabil amânate vor fi recuperate. 

O întrebare importantă în contextul scăderii recente a fertilităţii în general şi a 
transformării modelelor fertilităţii în special, este relevanţa perioadei de studiere a 
fertilităţii. Dacă este doar un fenomen temporar, scăderea fertilităţii până la niveluri 
foarte scăzute în anii calendaristici nu poate duce la o descendenţă finală a 
cohortelor reale deosebit de scăzută, dat fiind faptul că aceasta se poate recupera la 
vârste mai înaintate (de obicei după 30 de ani). Însă, o creştere compensatorie a 
fertilităţii la vârste reproductive mai mari poate să nu atingă valori ai scăderii 
determinate de amânarea naşterilor, dat fiind faptul că perioada de recuperare poate 
fi mai mică, totodată, la vârstele mai mari creşte şi probabilitatea infertilităţii, ceea 
ce poate constitui o barieră în realizarea intenţiilor reproductive iniţiale.  

Compararea RSF ale cohortelor feminine născute în anii 1960, 1970 şi 1980 
(deşi încă nu şi-a încheiat perioada reproductivă, anumite tendinţe până la vârsta de 
30 ani, pot fi observate), demonstrează fluctuaţii importante ale ciclului reproductiv. 
Astfel, pentru Republica Moldova şi Ucraina, observăm o creştere a RSF în cele 
mai tinere grupe de vârstă la cohortele feminine născute în anul 1970 faţă de 
cohortele născute în 1960, care au căzut sub influenţa politicilor familiale din anii 
ʼ80 şi scăderea RSF în vârstele mai mature. Perioada de amânare a fertilităţii a 
început cu cohortele născute în anii 1970 pentru ţările: Belarus, Rusia, Letonia, 
Lituania, Estonia, iar pentru Republica Moldova a început mai târziu, în anii 1980.  

Profilul fertilităţii în aspect longitudinal arată, pentru Republica Moldova, un 
model de fertilitate timpuriu înregistrat la cohortele feminine născute în anii ʼ60 şi 
la începutul anilor ʼ70. Aceste efecte se datorează pe de o parte politicilor familiale 
din anii 1980, iar pe de altă parte, rezultatului reducerii naşterilor de ranguri mai 
înalte la vârste mai mari. Profilul fertilităţii cohortelor feminine ce s-au născut în a 
doua jumătate a anilor ʼ70 şi în prima jumătate a anilor ʼ80 se schimbă treptat: RSF 
la vârstele tinere sunt în scădere semnificativă, înregistrând vârful curbei la vârsta 
de 23 ani (cu 2 ani mai mult), iar intensitatea fenomenului s-a redus practic de două 
ori (Figura 5). 
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Figura 5 

RSF ale cohortelor feminine născute în anii 1960, 1970, 1980 (copii per femeie de vârstă fertilă) 

 

 

 

 
Sursa: Pentru ţările europene baza de date Human Fertility Database, pentru Republica Moldova 
calculele autorilor.  
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Cohorta născută în 1980 înregistrează deplasarea vârfului curbei fertilităţii 
la vârste mai mari, iar cele mai înalte valori ale RSF sunt plasate la vârsta de  
23 de ani pentru Republica Moldova, la 24 de ani pentru Rusia, 26 de ani – 
Ucraina, 27 de ani – Belarus, 28 de ani – Letonia, 29 de ani – Estonia şi 30 de ani – 
Lituania, iar intensitatea fertilităţii variază între 0,09–0,12 copii per femeie de 
vârstă fertilă. 

Totuşi, Ţările Baltice dispun de o fertilitate mai intensă la vârste mai mature 
decât celelalte ţări ex-sovietice, presupunând un nivel de fertilitate mai tardiv. De 
exemplu: Belarus, Ucraina şi Rusia au înregistrat o creştere a intervalului modal cu 
5 ani, Lituania cu 6 ani, iar cele mai mari creşteri sunt înregistrate de Estonia şi 
Letonia, cu 7 ani. Republica Moldova a înregistrat cea mai mică creştere a intervalului 
modal de numai 3 ani (de la 21 până la 24 de ani). 

Descendenţa finală a cohortelor născute în anii 1960 şi 1970 este prezentată 
în Tabelul nr. 2 şi presupune reducerea fertilităţii la valori relativ scăzute şi nicidecum 
extrem de scăzute (ca în cazul anilor calendaristici). 

Cohortele născute în anii 1980 se aflau la primele naşteri când Uniunea 
Sovietică s-a prăbuşit. Ca răspuns la transformarea radicală a societăţii, populaţia 
de vârstă reproductivă a redus semnificativ naşterile ulterioare (sau chiar le-au 
stopat), însă cele care deja s-au produs şi care urmau să se producă au fost 
preponderent la vârstele tinere. În rezultat, fertilitatea a fost amânată, iar cohortele 
care se aflau la vârstele de după jumătatea anilor ʼ90, nu arată niciun semn de 
scădere continuă. Descendenţa finală a cohortelor născute în 1970 (până la 40 de 
ani) indică valori de la 1,96 copii per femeie de vârstă fertilă pentru Republica 
Moldova, 1,86 – Lituania, 1,82 – Estonia, 1,70 – Letonia, 1,65 – Belarus, 1,60 – 
Rusia şi 1,55 pentru Ucraina, nivel mult mai mare decât RTF pe ani calendaristici, 
care au scăzut sub 1,3 copii per femeie de vârstă fertilă în unele ţări din spaţiul 
postsovietic. 

Cercetătorii consideră că schimbările determinate de anumite perioade, 
provocate de tendinţele sociale, culturale sau economice, sunt principala forţă 
motrice a evoluţiei fertilităţii, pe când alţii consideră că efectele de cohortă sunt cel 
puţin la fel de importante atunci când vine vorba de coordonarea tendinţelor de 
fertilitate observate (Lesthaeghe, 2001). Unul dintre motivele care stau la baza 
viziunii de cohortă este că schimbările în formarea familiei în etapele ulterioare ale 
perioadei de reproducere sunt, de asemenea, condiţionate de factori valorici care, în 
comun cu alt factor determinant – nivelul de educaţie, tind să urmeze dinamica 
cohortei.  

Astfel, tranziţia fertilităţii pe termen lung este marcată de ratele specifice de 
fertilitate cumulative (RSFC) ale cohortelor născute în anii 1960, 1970, care indică 
fertilitate mai intensă către vârsta de 30 ani, decât la vârsta de 24 ani, pentru toate 
ţările analizate.  
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Totodată, vârsta modală indică o creştere a intensităţii fertilităţii la vârstele 
tinere (fertilitatea mai intensă are loc la vârstele cuprinse între 20–22 ani) mai ales 
la cohorta cu anul naşterii 1970, în majoritatea ţărilor studiate, excepţie face 
Lituania care înregistrează vârsta modală la 23 ani.  

 
Tabelul nr. 2 

 
Fertilitatea cohortelor născute în anii 1960 şi 1970* 

 

 RTF 

Fertilitatea 
acumulată 
la vârsta 
de 24 ani 

Fertilitatea 
acumulată 
la vârsta 
de 30 ani 

Vârsta 
modală 

(ani) 

Contribuţia 
la formarea 

RTF la 
vârsta de 24 

ani (%) 

Contribuţia 
la formarea 

RTF la 
vârsta de 

30 ani (%) 
COHORTA NĂSCUTĂ ÎN 1960 

R. Moldova 2,2 0,97 1,86 21 48 93 
Belarus 1,87 0,77 1,59 23 39 79 
Rusia 1,85 0,80 1,57 23 40 78 
Ucraina 1,87 0,85 1,57 22 43 79 
Letonia 1,9 0,74 1,53 23 37 76 
Lituania 1,91 0,67 1,51 24 33 76 
Estonia 2,06 0,86 1,71 22 43 85 

COHORTA NĂSCUTĂ ÎN 1970 
R. Moldova 1,96 1,08 1,64 20 54 82 
Belarus 1,65 0,80 1,33 22 40 67 
Rusia 1,58 0,77 1,23 20 39 61 
Ucraina 1,55 0,85 1,28 21 42 64 
Letonia 1,70 0,75 1,22 20 37 61 
Lituania 1,86 0,75 1,40 23 38 70 
Estonia 1,82 0,76 1,28 21 38 64 

Sursa: Calculat de autori în baza datelor Human Fertility Database.  
Notă: Pentru cohorta din anul 1970 este utilizată RTF acumulată până la vârsta de 40 ani.  

 
Pentru ţările europene, foste membre ale Uniunii Sovietice, este observată 

tendinţa de scădere a contribuţiei în formarea descendenţei finale a femeilor la 
vârsta de 30 de ani, la cohortele născute în anii 1970. Această tendinţă atrage după 
sine consecinţa ratelor de fertilitate mai scăzute decât la cohortele mai tinere, ceea 
ce ne permite să constatăm că recuperarea unor naşteri amânate nu s-au realizat 
(amânarea definitivă a unor naşteri). De remarcat este contribuţia feminină la vârsta 
de 24 de ani, pentru cohorta cu anul naşterii 1970, care a suportat diminuări 
semnificative şi a compensat cel puţin parţial, atunci când a atins vârste mai 
mature.  



17 DINAMICA FERTILITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ȚĂRILE EX-SOVIETICE 381 

CONTRACEPŢIA ŞI PLANIFICAREA FAMILIALĂ 

Instrumentul de bază al unei noi faze de control al fertilităţii constituie utilizarea 
în masă a metodelor eficiente de planificare familială (mijloacele contraceptive), 
care oferă cuplului (femeii) posibilitatea de a distribui în timp evenimentul naşterii 
copiilor la propria decizie. 

Până în anii ʼ90 ai secolului al XX-lea în Republica Moldova şi alte ţări  
ex-sovietice din regiunea europeană cea mai răspândită formă de control a 
naşterilor a fost avortul indus, rata avorturilor s-a remarcat a fi una dintre cele mai 
înalte în lume.  

După anii ʼ90 măsurile politice, angajamentul organizaţiilor internaţionale, 
împreună cu fluxul de idei occidentale despre sănătatea sexuală şi reproductivă 
au contribuit la promovarea planificării familiale şi îmbunătăţirea considerabilă 
a indicatorilor ce ţin de sănătatea reproductivă a populaţiei. În Republica 
Moldova, Rusia, Ucraina, Belarus şi Lituania au fost aprobate şi implementate 
programele naţionale în domeniul planificării familiale, au fost dezvoltate 
servicii speciale de planificare familială având drept scop asigurarea accesului 
universal la serviciile de sănătate sexuală şi reproductivă. O atenţie deosebită a 
fost acordată educaţiei pentru sănătate, facilitării accesului tinerilor la serviciile de 
planificare familială. În ultimii ani, accentul se pune pe grupele social vulnerabile, 
inclusiv furnizarea de contracepţie gratuită femeilor şi adolescenţilor din familii 
dezavantajate din punct de vedere social, precum şi celor cu contraindicaţii 
medicale la sarcină; precum şi crearea de facilităţi de sănătate prietenoase 
tinerilor, care să includă consilierea privind sarcina şi prevenirea bolilor sexual 
transmisibile. 

În pofida faptului că în Estonia şi Letonia nu au fost aprobate programe 
speciale în domeniul planificării familiale, aceste servicii sunt furnizate în spitale, 
prin intermediul consultaţiilor de obstetrică/ginecologie, policlinici, medici generalişti, 
mediul privat. În Estonia, contraceptivele hormonale conform reţetei pot fi 
procurate cu o reducere de 50%, avortul urmează a fi achitat de pacient în sumă de 
o treime din costul serviciului, astfel încât contracepţia să nu fie mai scumpă decât 
avortul. 

În ţările ex-sovietice din regiunea europeană, cadrul legal privind avortul sunt 
printre cele mai libere din lume. Femeile pot să obţină, printr-o solicitare, permisiunea 
de a efectua un avort voluntar până în a 12-a săptămână de sarcină şi până în a 21-a 
săptămână de sarcină în caz de motive socioeconomice şi medicale. 

În prezent, majoritatea ţărilor din regiune promovează o politică consecutivă 
în domeniul planificării familiale şi sănătăţii reproductive cu excepţia Rusiei, unde, 
dimpotrivă, multe dintre centrele de planificare şi reproducere a familiei create  
în anii 1990 sunt închise treptat din cauza lipsei de finanţare. În plus, Guvernul 
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pare să se îndrepte spre decizia care ar limita accesul la avort. În acelaşi timp, 
promovarea alternativelor la avort, adică contracepţia, este foarte limitată (Denisov 
şi alţii, 2012).  

Politicile de planificare familială, accesibilitatea metodelor de contracepţie şi 
gradul de informare a populaţiei determină unele diferenţe în ceea ce priveşte 
utilizarea metodelor moderne de contracepţie şi rata avorturilor. Astfel, cea mai 
înaltă pondere a femeilor de vârstă reproductivă, care utilizează metodele moderne 
de contracepţie se înregistrează în Estonia, iar cea mai scăzută în Republica 
Moldova, respectiv, 58% şi 42% (Tabelul nr. 3).  

În majoritatea ţărilor studiate avortul indus continuă să fie un instrument 
important de control al fertilităţii, inclusiv în determinarea timpului naşterii, 
intervalelor dintre naşteri sau stopării activităţii de reproducere. Persistenţa atitudinilor 
pozitive faţă de avort, sau, cel puţin, a acceptării acestuia în cazul unei naşteri 
nedorite, precum şi accesibilitatea serviciilor de întrerupere a sarcinii prezintă 
factori importanţi pentru menţinerea ratelor înalte de avort. Toate acestea sunt 
specifice pentru ţările ex-sovietice din regiunea europeană. 

În pofida faptului că în Rusia rata de utilizare a metodelor moderne de 
contracepţie este relativ înaltă în comparaţie cu alte ţări studiate, aceasta înregistrează 
cea mai înaltă rată a avorturilor – 48 la 100 de naşteri-vii, fiind urmată de Estonia 
(38%) şi Republica Moldova (36%). Cel mai mare progres în reducerea avorturilor 
îl înregistrează Lituania (17 avorturi la 100 de naşteri-vii). 

 
Tabelul nr. 3 

 
Indicatorii de utilizare a contracepţiei şi rata avorturilor, anul 2017 

 

 

Ponderea femeilor 
căsătorite în vârstă de 15–49 

de ani care utilizează 
contraceptivele (toate 

metodele), % 

Ponderea femeilor 
căsătorite în vârstă de 

15–49 de ani care 
utilizează contraceptive 

moderne, % 

Numărul de 
avorturi la 100 
de naşteri-vii 

R. Moldova 60 42 36 
Belarus 63 52 21 
Rusia 68 55 48 
Ucraina 65 48 25 
Letonia 68 56 24 
Lituania 63 50 17 
Estonia 63 58 38 

Sursa: http://www.worldpopdata.org/ (accesat 09.06.2018). 
 
Din cele menţionate mai sus şi având la bază studii în domeniu (Вишневский 

şi alţii, 2016; Denisov şi alţii, 2012; Levchuc şi Perelli-Harris, 2009), concluzionăm 
că declinul fertilităţii în ţările ex-sovietice din regiunea europeană este determinat 
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de controlul mai riguros al fertilităţii atât prin utilizarea mai largă a contraceptivelor 
moderne, cât şi prin continuarea utilizării avortului ca metodă de întrerupere a 
sarcinii nedorite. 

POLITICILE FAMILIALE: DE LA STIMULARE FINANCIARĂ LA CREAREA 
CONDIŢIILOR FAVORABILE PENTRU NAŞTEREA ŞI EDUCAREA COPIILOR 

Guvernele ţărilor sunt preocupate de problema fertilităţii scăzute şi încearcă 
să promoveze diferite politici pentru redresarea situaţiei.  

În general, politicile familiale reprezintă activităţi ce includ obiectivele 
factorilor de decizie politică pentru asigurarea bunăstării familiilor, precum şi 
măsurile specifice pe care guvernele le întreprind pentru atingerea acestor 
obiective. În acelaşi timp, cercetătorii susţin că politicile de familie moderne 
constituie, de asemenea, un set principal de măsuri care trebuie utilizate atunci 
când se doreşte creşterea fertilităţii în societăţile cu fertilitate redusă.  

În ţările Europei Centrale şi de Est în perioada socialistă s-a înregistrat un 
puternic sprijin familial bazat atât pe necesităţile cât şi pe funcţiile familiei, însă 
pentru o perioadă scurtă de timp. Politica de stimulare a natalităţii a fost 
determinată de înlesniri fiscale, indemnizaţii pentru copii, concediu de maternitate, 
limitarea avorturilor etc.  

Perioada de după 1990 a înregistrat revizuiri semnificative ale politicilor, 
astfel că, pentru ţările din spaţiul ex-sovietic politica familială a fost formată într-
un moment de impas istoric sub influenţa mai multor factori specifici de origine, 
care au exercitat o puternică presiune descendentă asupra fertilităţii.  

Scăderea accentuată a fertilităţii şi stabilitatea ulterioară a fertilităţii la nivel 
scăzut în multe ţări europene au generat un nou interes în identificarea măsurilor 
posibile de a contracara scăderile ulterioare şi, chiar stimularea creşterii fertilităţii 
înapoi la un nivel de înlocuire. 

Astfel, practica ţărilor ex-sovietice în implementarea politicilor pronataliste 
este neomogenă. Fiecare dintre aceste ţări promovează o politică specifică de 
susţinere a familiei în concordanţă cu valorile culturale, preocupările economice şi 
sociale de importanţă naţională.  

În Rusia, stimulentele materiale, în special cele financiare, continuă să fie 
instrumentul principal al eforturilor pronataliste. După primul val de măsuri 
politice familiale din 1980, care au avut un efect nul în stimularea fertilităţii, Rusia 
înregistrează al doilea val de politici prin adoptarea prevederilor documentului 
„Conceptul politicii demografice în Rusia până în 2025”, (care a fost ratificat şi a 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007). Aceste măsuri politice prevăd: 

 o creştere semnificativă a indemnizaţiilor pentru sarcină, naştere, alocaţii 
pentru copii de diferite ranguri; 
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 creştere semnificativă a indemnizaţiei la naştere şi pentru concediul de 
creştere a copiilor (mai mult de două luni înainte de naştere, aproximativ trei luni 
după naştere salariul primit anterior nerambursat, la o rată de 100%, 18 luni de 
concediu pentru creşterea copilului, plătit la o rată de 40% din salariul primit 
anterior); 

 o nouă măsură – „capitalul matern” – iniţial în valoare de 250 de mii de 
ruble (cca 3 390 euro), bani care nu sunt oferiţi în numerar şi sunt indexate anual în 
funcţie de inflaţie, acordat la naşterea celui de-al doilea copil sau la al treilea (în 
cazul în care la al doilea copil nu a fost acordat) şi care pot fi folosite atunci când 
copilul ajunge la vârsta de trei ani pentru educaţie, achiziţionarea de locuinţe sau ca 
o contribuţie la pensia mamei.  

Unele cercetări în domeniu demonstrează că aceste măsuri au avut un efect 
limitat, iar intenţiile reproductive pe parcursul anilor nu s-au modificat semnificativ; 
se prognozează că numărul naşterilor per femeie de vârstă fertilă la cohortele 
născute în anii 1970 şi 1980 va rămâne stabil şi nu va duce la o creştere dorită, iar 
creşterea RTF pentru anii calendaristici, observată în ultimii ani, se datorează 
încetinirii amânării naşterilor (Frejka şi Zakharov, 2014). Alte cercetări demonstrează 
că în urma implementării capitalului matern numărul mediu de copii a crescut cu 
0,15 copii per femeie, de asemenea cu 10% s-a majorat proporţia gospodăriilor 
casnice cu doi şi mai mulţi copii (Slonimczyk şi Yurko, 2014). 

Ucraina, de la mijlocul anilor ʼ90 demonstrează preocuparea autorităţilor 
privind problemele legate de populaţie şi de politicile familiale printr-o serie de 
legi, în special „Strategia de dezvoltare demografică a Ucrainei pentru anii 2005–
2015”.  

„Programul social de stat de susţinere a familiilor pentru anii 2013–2016” 
stipulează crearea condiţiilor pentru formarea unei familii orientate pe naşterea şi 
creşterea a doi sau mai mulţi copii, capabilă să rezolve problemele în mod independent, 
să participe în viaţa socială şi să asigure educarea cetăţenilor responsabili. În acelaşi 
timp, nici unul dintre punctele programului nu se referă la problema asigurării 
condiţiilor necesare pentru îmbinarea activităţii profesionale cu cea parentală. Pe 
lângă sprijinul instituţional redus pentru părinţii care lucrează, o problemă 
constituie participarea egală a mamei şi tatălui în procesul de îngrijire a copiilor. În 
ciuda intensificării atenţiei publice asupra formării unei paternităţi responsabile şi 
implicabile, multe acte legislative şi programe regionale plasează funcţia de 
educaţie a copiilor exclusiv pe femei, tatăl fiind exclus din subiectele de îngrijire 
(Стрельник, 2014). 

Alocaţia la naştere a fost principala măsură de politică familială, care a 
crescut de la o sumă nesemnificativă în perioada 2001–2002 la sume mari în 2014, 
care nu au fost observate în nicio altă ţară (la începutul anului 2014, indemnizaţia 
la prima naştere a fost de 3 259 dolari SUA, pentru o a doua naştere de 6 441 dolari 
SUA şi pentru o a treia naştere de 13 067 dolari SUA). O observaţie împărtăşită în 
general de către cercetătorii din Ucraina afirmă că „Ucraina are una dintre cele mai 
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generoase politici pro-nataliste, dar cea mai neefectivă din lume”. Specialiştii 
menţionează că stimulentele financiare au doar un efect conjunctural, creşterea 
RTF fiind observată în câţiva ani, pe când descendenţa finală a cohortelor reale nu 
se schimbă (Думанська, 2013; Basten şi Frejka, 2015). 

În ultimii ani, colapsul economic ca rezultat al conflictului militar, a dus la 
scăderea nivelului de trai al populaţiei, emigraţia în masă, a diminuat impactul 
politicilor familiale asupra situaţiei copiilor. 

Belarus a fost una din primele ţări ex-sovietice care a demonstrat o preocupare 
faţă de tendinţele demografice nefavorabile – scăderea numărului populaţiei, 
îmbătrânirea demografică şi migraţia necontrolată. În anul 2002 a fost aprobată 
legea „Cu privire la securitatea demografică a Republicii Belarus”, care a pus 
bazele pentru elaborarea şi implementarea programelor sectoriale orientate spre 
îmbunătăţirea indicatorilor demografici.  

Scăderea continuă a RTF a determinat implementarea unor politici consistente 
de stimulare a fertilităţii, creşterea considerabilă a îndemnizaţiilor la naştere şi 
pentru îngrijirea copilului. Astfel, începând cu 2014, cuantumul îndemnizaţiei la 
naşterea primului copil a crescut până la a 828 de euro; pentru cea de-a doua şi 
celelalte – până la 1 159 euro. 

Capitalul matern are scopul de a stimula creşterea numărului de familii 
numeroase. Astfel, la naşterea celui de-al treilea copil şi a copiilor de rangul mai 
înalt familial are dreptul de a primi 10 mii de dolari (USA). Aceşti bani pot fi 
utilizaţi de familie atunci când copilul atinge vârsta majoratului (18 ani). 

În Belarus o atenţie deosebită este acordată şi altor aspecte importante ale 
politicii familiale, cum ar fi ameliorarea condiţiilor pentru îmbinarea rolurilor 
profesionale şi familiale, promovarea principiilor egalităţii de gen, îngrijirea 
copilului şi condiţiile de locuit.  

Recent a fost aprobat programul de stat „Sănătatea populaţiei şi securitatea 
demografică a Republicii Belarus” pentru anii 2016–2020, ceea ce demonstrează 
responsabilitatea înaltă a statului faţă de angajamentele luate şi consecvenţa 
măsurilor întreprinse.  

În Estonia, „Strategia copiilor şi a familiilor 2012–2020” reprezintă documentul 
principal privind politica familială care are ca obiectiv principal îmbunătăţirea 
calităţii vieţii copiilor şi familiilor, stimulând astfel natalitatea. Strategia vizează 
reducerea decalajului dintre numărul dorit şi cel real al copiilor născuţi. Estonia are 
un sistem universal de beneficii familiale. Acesta include indemnizaţiile la naştere, 
alocaţiile pentru copii, concediul de maternitate, concediul de paternitate, concediul 
pentru creşterea copilului, alocaţiile pentru îngrijirea copiilor, o varietate de 
beneficii familiale, o alocaţie de impozitare şi facilităţile de îngrijire a copiilor. În 
sistemul de măsuri politice un rol deosebit îl deţin facilităţile pentru îngrijirea 
copiilor, printre care de remarcat este faptul că programul şcolar al copiilor este 
echivalent cu cel de muncă al părinţilor (adică 35–40 de ore pe săptămână). 
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Prevederile noi privind concediul parental includ beneficii egale cu 100% din 
veniturile obţinute în cursul anului calendaristic anterior naşterii, iar suma maximă 
este de trei ori mai mare decât salariul mediu. În 2004, durata plăţii indemnizaţiei a 
fost stabilită la 11 luni de la naştere, în 2006 a fost extinsă până la 14 luni, iar în 
2008 până la 18 luni. 

În opinia cercetătorilor, recuperarea relativ puternică a RTF în Estonia, în anii 
2000, este rezultatul unei combinaţii de factori, inclusiv politicilor familiale care au 
redus costurile părinţilor pentru creşterea şi educarea copiilor, creşterii economice 
şi nivelurilor ridicate de ocupare a forţei de muncă, precum şi unor elemente 
specifice dinamicii demografice (Puur şi Klesment, 2011: 49). 

În Lituania, proiectarea şi implementarea politicilor familiale a fost marcată 
de o luptă de ideologii concurente în ultimii 25 de ani. Sprijinul pentru modelul 
familial în care bărbatul este principalul întreţinător al familiei a fost completat de 
instrumente de politică de familie care consolidează egalitatea de gen, echilibrul 
dintre muncă şi familie şi oportunităţi de angajare mai bune. Deşi nu există o 
strategie clară privind politica familială, beneficiul parental (maternitate/ paternitate), 
care a fost supus mai multor modificări în ultimii ani, continuă să fie principala 
măsură de sprijinire a familiilor cu copii. Din iulie 2011, părinţilor li se oferă 
posibilitatea de a alege între o perioadă de plată de un an şi doi ani. Prima oferă un 
beneficiu care acoperă 100% din salariul compensatoriu, acesta din urmă acoperind 
70% din salariul compensatoriu în primul an şi 40% în cel de-al doilea an. Un 
sondaj realizat în 2012 a arătat că disponibilitatea şi calitatea serviciilor formale de 
îngrijire a copiilor, în special pentru copiii sub trei ani, rămâne o problemă deosebit 
de importantă din punct de vedere teritorial. Rezultatele studiilor efectuate între 
anii 1994 şi 2010 prezintă nu numai o scădere a fertilităţii în Lituania, dar şi dorinţele 
cetăţenilor de a avea copii. Întrucât partidele au alternat în guvern şi condiţiile 
economice au fost instabile, măsurile de politică familială au făcut obiectul unor 
ajustări frecvente, ceea ce limitează şansele de a obţine un efect pozitiv al măsurilor 
de politică adoptate în domeniul familiei (Vytautas şi Evaldas, 2013; Basten şi 
Frejka, 2015). 

Autorităţile Letoniei manifestă o preocupare sistematică pentru politicile 
familiale încă de la obţinerea independenţei, iar în 2004 a fost înfiinţat un minister 
care se ocupă nemijlocit de familie şi copii, fiind adoptat de guvern un plan de 
acţiune „Politica de stat pentru familie”, iar în 2011 a fost înfiinţat un Consiliu 
privind problemele demografice, prezidat de Primul Ministru. Tot atunci, în 2011, 
au fost adoptate „Orientările privind politica familială de stat pentru 2011–2017”. 
Măsurile pronataliste ale organului executiv urmăreşte facilitarea formării familiei, 
consolidarea stabilităţii şi bunăstarea, creşterea fertilităţii, precum şi susţinerea 
căsătoriei ca cea mai bună formă de convieţuire şi creştere a valorii instituţiei 
căsătoriei. Beneficiile financiare reprezintă o parte componentă a politicilor de 
familie în Letonia, acestea constau în: alocaţii financiare la naşterea copilului; 
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alocaţii lunare de îngrijire pentru fiecare copil (în vârstă de 1–15 ani şi 15–19 ani); 
o alocaţie de îngrijire a copilului nou-născut până la vârsta de 1,5 ani; un beneficiu 
parental plătit unei persoane asigurate care îngrijeşte un copil cu vârste mai mici de 
1 sau 1,5 ani, cu condiţia că această persoană să fie angajată în ziua în care 
beneficiul este aprobat şi este în concediu pentru îngrijirea copilului (suma medie 
în 2014 a fost de 501,50 euro); un concediu de maternitate acordat mamelor 
însărcinate care sunt angajate şi primesc un salariu, sunt lucrători independenţi sau 
sunt soţi ai unei persoane care desfăşoară o activitate independentă şi care a aderat 
voluntar la asigurarea socială, durata concediului de maternitate este de 112–140 de 
zile. Educaţia timpurie, care include servicii de îngrijire a copiilor în condiţii de 
siguranţă şi de calitate, este oferită gratuit de către municipalităţile locale pentru 
copiii de la vârsta de 1,5 ani până la vârsta obligatorie de şcolarizare (7 ani), dar 
disponibilitatea nu satisface nevoile tuturor părinţilor. Au fost introduse o serie de 
servicii de îngrijire a copiilor, cum ar fi instituţiile private.  

În Republica Moldova politica familială se axează preponderent pe măsuri 
ce ţin de protecţia socială a familiei cu copii. Cu toate că „Programul naţional 
strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011–2025)” 
prevede măsuri de consolidare a instituţiei familiei, creşterea bunăstării familiilor 
cu copii, promovarea egalităţii de gen în distribuirea responsabilităţilor în familie, 
dezvoltarea serviciilor de educaţie extrafamilială etc., finanţarea insuficientă a 
acesteia până acum nu a permis obţinerea rezultatelor scontate. 

Cuantumul indemnizaţiilor la naştere şi pentru îngrijirea copilului nu acoperă 
minimumul de existenţă pentru copil, raportul dintre indemnizaţia lunară şi nivelul 
de subzistenţă pentru persoanele asigurate constituind aproximativ 80%, iar pentru 
cele neasigurate doar 30%: 

 indemnizaţiile unice la naşterea copilului s-au majorat de la 1 ianuarie 2018 
până la 5 645 lei moldoveneşti (289 euro) în comparaţie cu 3 100 lei (cca 159 euro) 
la naşterea primului copil şi 3 400 lei (cca 174 euro) la naşterea fiecărui următor 
copil; 

 baza de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la 
împlinirea vârstei de 3 ani o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în 
ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului; 

 indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani, în 
cazul persoanelor neasigurate, constituie doar 400 lei (20 euro);  

În Republica Moldova, lipsa locurilor de muncă, în special în zonele rurale, 
determină proporţia înaltă a beneficiarilor neasiguraţi, având un impact negativ 
asupra situaţiei financiare a familiilor după naşterea unui copil. Din numărul total 
al beneficiarilor de îndemnizaţii lunare pentru îngrijirea copilului mai mult de 
jumătate sunt persoanele neasigurate.  

Analiza politicilor familiale promovate în ţările ex-sovietice din regiunea 
europeană demonstrează că acestea suferă de o serie de deficienţe care le împiedică 
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să genereze o bunăstare familială sporită şi să ofere condiţii favorabile pentru 
naşterea şi creşterea copiilor. Caracterul pronatalist al politicii familiale este comun 
pentru Ucraina, Rusia şi Belarus, unde atitudinile alarmiste faţă de fertilitatea 
scăzută şi măsurile de stimulare a natalităţii sunt comune. 

Estonia, Lituania şi Letonia dispun de politici familiale orientate spre încurajarea 
fertilităţii prin promovarea egalităţii de gen în toate sferele vieţii sociale, crearea 
condiţiilor favorabile de îmbinare a rolurilor profesionale şi familiale şi dezvoltarea 
diferitelor servicii de educaţie extrafamilială a copiilor.  

Deşi în Republica Moldova se declară ca priorităţi promovarea egalităţii de 
gen, crearea condiţiilor favorabile pentru creşterea şi educarea copiilor, dezvoltarea 
serviciilor de educaţie familială, lipsa finanţării adecvate pentru măsuri necesare 
prezintă un obstacol semnificativ în realizarea acestora. 

CONCLUZII 

Dinamica fertilităţii în Republica Moldova şi în alte ţări ex-sovietice din 
regiunea europeană (Rusia, Belarus, Ucraina, Letonia, Lituania şi Estonia) înregistrează 
tendinţa fermă de scădere. Modificarea în masă a calendarului de naşteri a jucat un 
rol important în reducerea fertilităţii până la niveluri foarte scăzute la sfârşitul 
anilor ʼ90 – începutul anilor 2000. În perioada următoare recuperarea naşterilor 
amânate şi diminuarea ritmului de amânare a fertilităţii au dus la creşterea RTF 
până la valori mai mari decât 1,5 copii per femeie de vârstă fertilă, ceea ce 
demonstrează depăşirea pragului fertilităţii scăzute. 

Dinamica fertilităţii în ţările studiate se înscrie în tendinţele europene generale, 
fiind o parte a declinului fertilităţii în ţările din Europa Centrală şi de Est, care trec 
prin transformări politice şi socioeconomice radicale, precum şi prezintă o reflectare 
a celei de-a doua tranziţii demografice care s-a lansat în ţările ex-sovietice în a 
doua jumătate a anilor ʼ90 ai secolului trecut. În tranziţia fertilităţii, fostele ţări 
comuniste prezintă un anumit grad de eterogenitate, din cauza tempoului diferit de 
amânare a naşterilor. Țările Baltice au avansat cel mai mult în ceea ce priveşte 
trecerea la un model tardiv al fertilităţii, în timp ce în Republica Moldova, Rusia, 
Ucraina şi Belarus se menţine un model al fertilităţii mai timpuriu. 

Nivelurile diferite ale fertilităţii sunt determinate de factori multipli atât de 
ordin economic şi social, cât şi de politicile promovate. Astfel, privită în profil 
generaţional, cea mai înaltă fertilitate se înregistrează în Republica Moldova, ceea 
ce se datorează prevalenţei populaţiei rurale în totalul populaţiei (62%), pentru care 
este specific un comportament reproductiv mai tradiţional. Acest factor structural 
de asemenea determină şi o viteză mai lentă în restructurarea calendarului naşterilor 
şi menţinerea unui model timpuriu/intermediar al fertilităţii.  

Astfel, Republica Moldova nu se referă la ţări cu fertilitatea scăzută (low fertility) 
şi extrem de scăzută (lowest low fertility), deşi apare în asemenea clasamente 



25 DINAMICA FERTILITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ȚĂRILE EX-SOVIETICE 389 

internaţionale din cauza distorsiunii datelor ale statisticii naţionale. La această 

concluzie s-a ajuns şi în cadrul altor cercetări (Gagauz, 2018). 

Rusia, Ucraina şi Belarus, în pofida promovării unor politici de stimulare a 

naşterilor, înregistrează un nivel al fertilităţii mai scăzut (în profil generaţional), 

ceea ce încă odată demonstrează eficienţa scăzută a politicilor axate doar pe 

componenta financiară, precum şi necesitatea promovării unor politici complexe de 

îmbunătăţire a condiţiilor şi de reducere a costurilor pentru creşterea şi educarea 

copiilor. 

Pentru ţările care înregistrează o recuperare mai intensă a naşterilor amânate 

(Estonia şi Lituania), se presupune că mai mulţi factori contextuali ar fi putut 

contribui la recuperarea puternică a naşterilor amânate. Dintre aceştia fac parte: 

fondurile publice şi angajamentele autorităţilor în oferirea posibilităţilor de îngrijire 

a copilului, concediul parental şi flexibilitatea pieţei forţei de muncă, egalitatea de 

gen, care sunt considerate a facilita reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 

familie. Cercetătorii susţin şi că dezvoltarea macroeconomică favorabilă implică, 

de asemenea, corelaţii plauzibile ale recuperării ratelor de fertilitate.  

Deşi se constată o tendinţă de restabilire a RTF în valori mai înalte decât cele 

considerate ca scăzute şi foarte scăzute (low fertility and lowest low fertility), 

fertilitatea descendentă a cohortelor mai tinere este semnificativ mai scăzută decât 

a celor mai în vârstă, fiind sub nivelul necesar de înlocuire a generaţiilor. Astfel, o 

amânare a naşterilor considerate temporare devin, în multe cazuri, amânate 

definitiv, precum şi deciziile conştiente de a avea copii mai puţini decât cohortele 

mai în vârstă par a fi procese continue în majoritatea ţărilor studiate. 
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he new aspect of fertility models assumes that postponing 
fertility has emerged as a determinant of differences in fertility 
levels in the ex-Soviet countries of the European region 

(Russia, Belarus, Ukraine, Moldova, Latvia, Lithuania and Estonia). 
The article presents the results of the research on the specific features 

of the fertility transition in the Republic of Moldova and the ex-Soviet 
countries in the European region. Based on transversal and longitudinal 
approach, convergence and divergence in the transformation of the fertility 
model were determined; the factors that determine the degree of restoration / 
increase of TFR for calendar years were highlighted. 

The results indicate that the fertility profile has changed greatly in all 
the analysed countries, there is a shift in age-specific fertility rates from high 
values and young ages to low rates and mature ages. A high degree of fertility 
heterogeneity at the onset of transition is determined by the different tempo of 
births postponement. The Baltic countries are most advanced in moving to a 
late fertility model, while in the Republic of Moldova, Russia, Ukraine and 
Belarus an earlier fertility model is maintained. 

T 
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The postponement of fertility started with cohorts born in the 1970s in 
Belarus, Russia, Latvia, Lithuania, Estonia, while in the Republic of Moldova 
to those born in the 1980s. The slower restructuring of the fertility profile in 
the Republic of Moldova is due to the prevalence of the rural population in the 
total population, which have a more traditional behaviour and lifestyle. 

The more intense recovery of postponed births in Estonia and Lithuania 
is due to family policies that facilitate the reconciliation of work and family 
life. Russia, Ukraine and Belarus, despite the promotion of birth-boosting 
policies, have a lower completed cohort fertility rate, which demonstrates the 
low efficiency of financial incentives. 

Keywords: fertility; fertility transition; period and cohort indicators; 
age fertility patterns; delaying childbearing; ex-Soviet countries; family policies. 
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COMENTARII 
 

PENTRU VIITORUL ROMÂNIEI 

IOAN MĂRGINEAN 

În titlul de mai sus se regăseşte o formulare des întâlnită în multe sfere din 
spaţiul public românesc. 

De fapt, este vorba despre cum se doreşte să fie viitorul ţării. Din zona 
ştiinţifică recentă fac trimitere la ampla lucrare elaborată în cadrul Academiei 
Române, în perioada 2014–2017 (coord. acad. Ionel-Valentin Vlad, preşedinte în 
anii respectivi al acestei prestigioase instituţii) „Strategia de dezvoltare a României 
în următorii 20 de ani”. Opera cuprinde șase volume, primele patru fiind destinate 
analizelor stărilor existente, inclusiv în domeniul calităţii vieţii, a ţintelor de atins 
pe intervale de timp, resursele necesare pentru realizarea obiectivelor, scenarii 
referitoare la înfăptuirea lor. Al cincilea volum conţine o sinteză a strategiei, iar 
ultimul este Sumarul Executiv (un comentariu asupra lucrării am publicat în revista 
Calitatea vieţii nr. 3, 2017). În prezent și la Președinția României se pregătește un 
program intitulat „România educată”. 

De asemenea, menţionez pentru cititori, contribuţiile cercetătorilor din 
ICCV, cu trei volume, în anul 2018, dintre care două au apărut deja, iar al treilea 
este în stadiul de publicare, toate la Editura Academiei Române, şi în care se 
regăsesc atât analize ale stărilor de fapt, cât şi trimiteri la ceea ce se consideră că 
trebuie întreprins în viitor pentru a se obţine îmbunătăţiri ale vieţii oamenilor. 
Am în vedere lucrările: Calitatea vieţii. Un proiect pentru România (coord. Elena 
Zamfir şi Iuliana Precupeţu); Istoria socială a României (coord. Cătălin Zamfir); 
Enciclopedia calităţii vieţii în România (coord. Ioan Mărginean şi Iuliana 
Precupeţu). 

În volumul care urmează să apară în curând sunt tratate la dimensiuni apreciabile, 
cu indicatori obiectivi şi subiectivi, teme precum: caracteristicile sociodemografice 
ale populaţiei; colectivităţile teritoriale; familia; locuirea; ocuparea; echilibru între 
muncă şi viaţa privată; educaţia; sănătatea; standardul şi stilurile de viaţă, precum 
şi altele, tot de mare interes: calitatea vieţii copiilor şi vârstnicilor; modele de 
consum şi praguri de sărăcie; grupurile dezavantajate; mass-media; influenţa 
utilizării internetului asupra calităţii vieţii; calitatea societăţii româneşti. Această 
                                                   

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

CALITATEA VIEŢII, XXIX, nr. 4, 2018, p. 393–402 
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lucrare a fost pregătită prin două volume anterioare: Dicționar de calitatea vieții, 
2015 (coord. Ioan Mărginean și Marian Vasile); Paradigma calității vieții, 2011 
(coord. Ioan Mărginean și Iuliana Precupețu). 

De această dată, am să mă refer la o lucrare apărută în anul 2017, axată şi ea 
pe ce ar trebui întreprins pentru progresul ţării şi al calităţii vieţii populaţiei, aşa 
cum se specifică şi în Cuvântul-înainte al volumului 25 de întrebări şi răspunsuri 
pentru viitorul României (Bogdan Ion, manager EY România, componentă a unei 
companii internaţionale, cu sediul în Marea Britanie: audit/ taxe/ tranzacţii/ 
consultanţă în afaceri, care are 700 de birouri în 150 de ţări cu 250 000 de angajaţi, 
dintre care 770 în România şi Republica Moldova). 

Pentru elaborarea acestei lucrări se procedează într-o manieră aparte, şi anume 
s-a solicitat public formularea de întrebări la tema propusă, apoi s-au selectat cele 
25 de întrebări considerate a fi cele mai relevante (numărul de întrebări a fost fixat 
în legătură cu împlinirea a 25 de ani de activitate a EY România), după care 
specialişti din învăţământ, cercetare, consultanţi, manageri de firme, organizaţii şi 
proiecte, inclusiv din compania organizatoare, persoane care au deţinut funcţii 
publice de rang înalt în ţară au răspuns la întrebările respective sub forma unor 
articole.  

Întrebările se distribuie pe 10 domenii (op. cit. pp. 5–6).  
– Societate (cu șapte întrebări): rezolvarea problemei demografice în următorii 

25 de ani; indicarea unei unice schimbări de mentalitate a românilor pentru ca ţara 
să-şi poată atinge potenţialul maxim; conştientizarea cetăţenilor pentru implicarea 
în transformarea ţării; intervenţia în enclavele de sărăcie, astfel încât copii din 
aceste zone să depăşească statutul social al părinţilor; ce fel de Românie ne dorim 
după intrarea în UE; cum se poate reda demnitatea populaţiei sărace; schimbarea 
comportamentelor sociale şi comunitare. 

– Digitalizarea şi noile tehnologii (cu două întrebări): politicile publice prin 
care să se ajungă ca ţara să devină un centru de excelenţă şi creaţie în zona 
tehnologiei, dincolo ce se întâmplă în mediul privat; dacă prin soluţiile integrate de 
e-guvernare şi baze de date naţionale interconectate se vor putea elimina corupţia şi 
disfuncţionalităţile din administraţie. 

– Economie (cu șase întrebări): aducerea de talente internaţionale în România; 
primele trei domenii de investiţii pentru creşterea competitivităţii regionale; 
atragerea de investitori străini pentru creşterea economică; pilonii unei adecvate 
prosperităţi naţionale şi rolul fiecărui cetăţean; reducerea timpului alocat cerinţelor 
birocratice în cadrul unei afaceri – de la 160 de ore la 30 în 2023; cum s-ar putea 
ţine în ţară oamenii cei mai valoroşi, care să alimenteze inovaţia şi creşterea 
durabilă. 

– Sănătatea şi serviciile medicale (o singură întrebare): care sunt soluţiile 
inovatoare care ar putea fi replicate din serviciile medicale private în spaţiul 
serviciilor publice de sănătate pentru a accelera accesul la servicii de calitate. 
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– Urbanism şi arhitectură (o întrebare): creşterea calităţii mediului construit/ 
spaţiului urban şi a calităţii vieţii. 

– Mediul înconjurător (două întrebări): care sunt mecanismele care ar putea 
ajuta oamenii şi companiile să-şi modifice stilul de viaţă şi atitudinea faţă de muncă 
pentru a avea o implicare activă în protecţia mediului şi reciclare; încurajarea 
transportului în comun şi/sau a bicicletelor în marile oraşe. 

– Energie (o întrebare): cum se pot transforma oportunităţile date de dependenţa 
redusă de importul de energie şi de integrare rapidă de noi tehnologii, în avantaje 
competitive. 

– Educaţie (trei întrebări): cum se pot oferi şanse reale fiecărui copil pentru  
a-şi dezvolta capabilităţile conform înclinaţiilor sale; îmbunătăţirea sistemului de 
învăţământ astfel încât să pregătim copiii de azi pentru locurile de muncă ale 
viitorului; primele măsuri ce ar trebui luate de guvern pentru a însănătoşii sistemul 
de învăţământ. 

– Infrastructură (o întrebare): ce strategii trebuie adoptate pentru finalizarea 
la timp a proiectelor din acest domeniu. 

– Mediul de afaceri şi antreprenoriat (o întrebare): construcţia unui ecosistem 
antreprenorial care să tindă spre un Silicon Valley (zonă renumită de concentrare a 
afacerilor, din California, SUA). 

După cum se poate constata, domeniile specificate sunt de mare interes, iar 
conţinutul volumului este o reuşită care merită să fie luată în seamă de către 
publicul larg, specialişti şi, nu în ultimul rând, de către decidenţii din fiecare 
domeniu. 

Unele sugestii pe care le voi include în comentariul meu nu diminuează 
importanţa acestei lucrări şi s-ar putea ţine cont de ele într-o ediţie viitoare, 
eventual un al doilea volum. O primă observaţie se referă la limitarea numărului de 
întrebări la 25 (s-a dorit ca acesta să fie similar numărului anilor de activitate a 
companiei în România), numai că în selecţie se impune să se ţină cont şi de 
semnificaţia temelor incluse, raportată, desigur, şi la posibilităţile de realizare. De 
exemplu, consider că lipsesc domenii care ar fi avut şi ele locul, cum sunt cele 
referitoare la viaţa politică, democraţie, administraţie publică şi centrală, puterile în 
stat, cu roluri dintre cele mai importante în societate. Este puţin probabil să nu se fi 
primit propuneri în legătură cu temele semnalate mai sus, iar dacă nu au existat, ar 
fi fost util să fie introduse. Nu se exclude aici, însă, adoptatea unor decizii de 
păstrare a neutralităţii. Evident, însă, că în demersurile lor, unii autori fac trimiteri 
spre autorităţi de la care se aşteaptă intervenţii pentru soluţionarea anumitor 
probleme. Din institutele Academiei Române participă doi autori, profesor Vasile 
Gheţău, director al Centrului de Cercetări Demografice şi dr. Monica Şerban din 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. În cele ce urmează nu voi face trimitere la 
fiecare autor al capitolelor, fiind interesat să relev conţinutul textului.  
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La rândul lor, cele mai multe întrebări sunt adecvate, dar unor domenii ar fi 
fost de aşteptat să le revină mai multe întrebări, cum este cazul sănătății, iar la 
una din întrebările pentru educaţie să se evite formularea, cu tentă sugestivă, în 
care se solicită „primele măsuri pentru însănătoşirea sistemului de învăţământ”. 
Se porneşte astfel de la ideea că sistemul de învăţământ este bolnav, ceea ce nu 
este corect, dar evident, există mult spaţiu de îmbunătăţire şi pentru performanţe 
cât mai bune. Printr-o altă întrebare se solicită să se abordeze ceva greu de 
realizat, şi anume constituirea acelui sistem antreprenorial tip Silicon Valley. 
Autorul articolului arată explicit că la aşa ceva s-ar putea ajunge treptat. La nivel 
internaţional doar Israelul a reuşit o astfel de construcţie. „Ar trebui să fim 
conştienţi că nu avem cum să fim Silicon Valley ci un Bucureşti excepţional”  
(p. 162). Într-adevăr, România se află în prezent într-un alt stadiu de dezvoltare şi 
ar fi remarcabil să se poată pregăti şi implementa în viitor un astfel de aranjament. 
Până atunci trebuie să se depăşească stadiul de subdezvoltare din diverse zone ale 
ţării prin intensificarea şi diversificarea programelor destinate acestor obiective, 
să se stimuleze crearea de poli de atracţie în zonele metropolitane, unele dintre 
ele se conturează deja etc. 

Sunt şi alte observaţii punctuale în legătură cu întrebările prin care se solicită 
abordarea unor teme cu mare grad de dificultate. În cele ce urmează ne vom referi 
în mod special la sfera socială: societate, sănătate, educaţie. 

Prima întrebare din domeniul „societate” priveşte, aşa cum am menţionat 
deja, rezolvarea problemei demografice. Autorul, recunoscut specialist în domeniul 
demografic (pe care l-am nominalizat mai sus din cadrul Academiei Române) 
arată că deşi s-au întreprins unele măsuri de stimulare a natalităţii inclusiv 
concediile pentru unul dintre părinţi până la vârsta de doi ani a copilului (3 ani în 
cazul unui handicap), nu s-au desfăşurat încă acţiuni pe măsura efectelor negative 
ale scăderii volumului populaţiei, atât prin diminuarea numărului născuţilor vii, 
pe de-o parte, şi mortalităţii infantile ridicate, pe de altă parte, ca şi a migraţiei 
externe excesive. Pentru ca intervenţiile să fie cât mai aplicabile, ar trebui să se 
realizeze cercetări, astfel se va afla ce aşteaptă populaţia tânără pentru redresarea 
natalităţii (p. 13). Totodată şi reducerea mortalităţii generale să devină un alt 
obiectiv de acţiune, şi doar apropierea de nivelul de trai din ţările dezvoltate ar 
readuce în ţară o parte din migranţii externi (p. 14). În două figuri sunt reprezentate 
date cu declinul natural al populaţiei după 1990 şi evoluţia volumului demografic 
pentru perioada 1950–2016, cu perspectiva anului 2050. Într-adevăr, dacă prin 
măsurile restrictive privind avortul (admis doar motivat medical), luate în anul 
1966 de câtre regimul comunist, a avut loc o creştere explozivă a natalităţii, 
înlăturarea acestor măsuri (în anul 1990) a condus la o reducere puternică a 
natalităţii, iar sporul natural devine negativ (numărul născuţilor vii într-un an este 
depăşit de cel al decedaţilor), urmând ca în anul 2050, în condiţiile actuale, 
populaţia ţării să scadă la 16 milioane. 
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În acest context aduc în atenţie rezultatele dintr-o lucrare anterioară a autorului 
(1979) în care plecând de la situaţia din 1975, cu o rată netă de reproducere de 
1,204, indicatorul sintetic de natalitate de 2,6 copii la o femeie de vârstă fertilă, rata 
brută de natalitate la 19,7 copii născuţi vii la 1 000 de locuitori, şi ratele de 
mortalitate pe grupe de vârste, s-ar fi ajuns la 26,8 milioane în anul 2000, mai puţin 
decât obiectivele urmărite de regimul anterior (30 de milioane). Mergând mai 
departe cu proiecţiile, păstrându-se situaţiile menţionate din anul 1975, s-ar fi ajuns 
la 36,5 milioane în 2050 şi 85,9 milioane în 2176 (p. 207).  

Bine că s-a încheiat acea perioadă. Acum suntem într-o situaţie total diferită, 
iar din punctul meu de vedere, pe lângă urmărirea unei redresări, cel puţin prin 
stagnarea scăderii natalităţii şi a migraţiei externe, de mare interes trebuie să fie 
calitatea umană. În prezent, mulţi copii se nasc fără a li se asigura condiţii adecvate 
de viaţă, familiile în care trăiesc nu dispun de minimum necesar vieţii de zi cu zi, 
iar unii dintre ei sunt abandonaţi chiar la naştere. Mai mult, în unele familii copii 
sunt abuzaţi fizic şi psihic, nu merg la şcoală sau o părăsesc foarte devreme, sunt 
puși să cerșească, ajung să trăiască pe stradă, adoptă comportamente deviante şi 
delincvente. Se impune o cât mai bună responsabilizare a viitorilor părinţi, dar şi o 
intensificare a intervenţiei serviciilor medicale şi de asistenţă socială în teritoriu 
destinate copiilor. 

În cazul migraţiei externe, care a condus la instalarea unei lipse masive de 
forţă de muncă în toate domeniile, este de aşteptat ca fenomenul să se diminueze pe 
măsură ce se ajunge la un stadiu mai înalt de dezvoltare, aşa cum s-a întâmplat în 
multe ţări europene în ultimele decenii ale secolului al XX-lea. Ţări precum Italia, 
Spania, Portugalia, care au furnizat forţă de muncă pentru zonele europene mai 
dezvoltate, au ajuns să fie şi ele ţări de destinaţie pentru cei în căutarea unor 
condiţii mai bune de muncă, dar şi pentru migranţii economici. 

Prin cea de-a doua întrebare se aduce în dezbatere o temă extrem de dificilă şi 
aş spune mai puţin adecvată. Ea este referitoare la acea unică schimbare de 
mentalitate pentru a atinge potenţialul maxim al ţării. Înainte de toate nu este 
cunoscut care ar fi potenţialul maxim raportat la o anumită dată istorică (dar trebuie 
să ne dorim mai mult decât prezentul), în al doilea rând chiar dacă se fixează unul 
conform unor dorinţe este puţin probabil ca o singură schimbare de mentalitate să 
asigure realizarea lui. De altfel, demersul autorului se axează pe necesitatea 
valorizării muncii care în prezent este considerată a fi insuficientă, şi relevă faptul 
că această concepţie este răspândită în toată lumea capitalistă, în care predomină 
valori precum „banii, puterea, faima, avansarea, competiţia, autonomia” (p. 20), iar 
acestea trebuie integrate în managementul organizaţiilor şi instituţiilor. La rândul 
lor, conducerile de la vârful organizaţiilor „să aibă o doză” de modestie şi să fie un 
model de moralitate (p. 21).  

Îndreptăţit, autorul abordează schimbarea de mentalitate privind munca în 
context social şi organizaţional, ceea ce ar putea influenţa evoluţiile în acest domeniu. 
Munca nu poate să fie însă prima valoare împărtăşită de către toţi oamenii, fie ei de 
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vârstă activă, şi aceasta pentru că situaţiile individuale sunt foarte diferite. Până la 
urmă, conform unui proverb „omul munceşte ca să trăiască nu trăieşte ca să 
muncească”, nu este robot şi nici nu trebuie să fie sclav. Totodată, să nu se ignore 
alte aspecte ale vieţii lui, şi anume, să ajungă şi la un echilibru între muncă şi viaţa 
de familie, să evite suprasolicitarea, să nu se ajungă la situaţii critice de extenuare 
şi chiar deces, aşa cum se mai întâmplă. Desigur, este necesară o cât mai adecvată 
cultură a muncii, iar respingerea desfăşurării unei activităţi productive pentru a se 
apela la asistenţa socială este de combătut şi de acţionat pentru a schimba astfel de 
comportamente. 

În cercetarea de diagnoză a calităţii vieţii din anul 2010 (Anexă în lucrarea 
Paradigma calităţii vieţii, coord. Ioan Mărginean şi Iuliana Precupeţu, 2011, 
precum şi în volumul aflat în faza de publicare), pentru succesul în viaţă, munca 
ocupă poziţiile 3–4, din nouă factori cercetaţi. Pe primul loc este ambiţia (media 
4,5 pe scala de la 1 la 5); să ai noroc (media 4,4); să ai talent şi să munceşti mult 
(medii de 4,3); să ai relaţii (media 4,2); educaţie superioară (media 4,1); părinţii să 
aibă educaţie superioară (media de 4,7); să provii dintr-o familie bogată (media de 
3,6); să ai relaţii cu oameni politici (media de 3,5). Toţi factorii au valori peste 
media teoretică a scalei. 

Alte două teme se referă la implicarea cetăţenilor la transformarea ţării şi ce 
obiectiv ar trebui urmărit după aderarea la UE. Autorul care tratează prima 
întrebare porneşte de la contradicţia în ceea ce priveşte atitudinea unei mari părţi a 
populaţiei „Totul merge prost, dar noi ne descurcăm” (p. 24) şi caută să identifice 
modalităţile de ieşire din negaţionism. De fapt se argumentează că există deja 
implicare în viaţa socială a multor persoane, iar acest fapt trebuie cunoscut prin 
informare şi confirmare, este nevoie şi de dorinţă, astfel că „fiecare dintre noi 
ajunge să-şi dorească ceea ce constată că-şi doreşte vecinul” (p. 26) ceea ce poate fi 
un proiect de ţară. 

La rândul său, autorul care răspunde la obiectivul de adoptat după aderarea la 
UE, prezintă mai întâi instalarea imediată a stagnării, în privinţa valorificării 
oportunităţilor de apartenenţă, şi pentru a nu intra în stadiu de „stat eşuat”, 
România ar trebui să-şi regăsească „ţesutul coerenţei sociale şi naţionale” (p. 38). 
Ceea ce se poate realiza doar dacă cetăţenii ţării „vor agrea principii, ţeluri şi 
obiective comune” ... urmând „calea de viaţă europeană” (pp. 38–39).  

Obiectivele de finalizat într-o perioadă cât mai scurtă consider că sunt 
intrarea în spaţiul Schengen şi ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare 
(MCV – ultimul impus României la intrarea în UE), iar obiectivul general de 
urmărit este, într-adevăr, valorificarea cât mai deplină a statutului de stat membru, 
nu doar cu obligaţii, ci şi cu câştiguri. 

O altă temă socială abordată se referă la sărăcie, atât enclavele de sărăcie 
extremă cât şi cea difuză. Pentru prima dintre ele, autorul indică trei paşi de urmat, 
unii dintre ei foarte dificil de realizat: supravieţuirea şi intervenţiile sociale de 
susţinere prin servicii specializate şi produse care să asigure o bună dezvoltare 
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intelectuală; integrarea şi performanţa şcolară; ocuparea (p. 31–32). Totodată se 
face trimitere la faptul că activităţile cu aceşti copii să fie într-o paradigmă de 
împlinire, să le fie înțeleasă lumea în care ei trăiesc, iar dacă nu pot progresa, copiii 
ar trebui plasaţi într-o familie mai bună (p. 33). 

Aşa cum este bine documentat, sărăcia se extinde dincolo de enclave, aşa 
încât tema este abordată şi în cea de a doua intervenţie şi este tratată din perspectiva 
conceptului de incluziune socială, care presupune accesibilitatea serviciilor sociale 
şi activităţi economice ale celor în nevoie, locuri de muncă, sănătate, educaţie, 
integrare în societate, infrastructură de locuire şi transport (p. 43). Autorul consideră 
că, printr-o politică socială adecvată, să fie implicată şi societatea şi dezvoltă prin 
comparaţie câteva principii cheie: abilitate mai bine decât vulnerabilitate; prevenţie 
mai bine decât corecţie; servicii mai bune decât beneficii; comunitate mai bine 
decât autoritate (p. 45). Se propune, aşa cum există şi în alte ţări, „pact pentru 
solidaritate şi prosperitate socială” (p. 46), la care să participe politicieni, mediul 
social, privat şi academic, trecându-se dincolo de ciclurile electorale (ibidem). 

Ultima temă de la domeniul „societate” trimite la ideea de cum s-ar putea 
testa impactul diferitelor politici publice pentru schimbarea comportamentelor la 
nivel de individ şi comunităţi. Autorii au în vedere studiile de impact ale politicilor 
publice prin analogie cu testarea eficienţei unui medicament, sunt însă sceptici în 
privinţa schimbării comportamentelor individuale şi colective prin astfel de 
metode. „Un răspuns simplu şi punctual, oricât ar fi de dezirabil, nu poate face faţă 
provocării” (p. 52). Trebuie să existe, însă, o dezbatere publică, de la etic la 
eficienţă, iar apoi să se ajungă la o soluţie de urmat.  

Aşa cum menţionam, pentru sănătate şi servicii medicale a fost selectată o 
singură întrebare conţinând replicarea în serviciile publice a unor soluţii din 
sectorul privat. Autorul are în vedere faptul că managementul din spitalele private 
ar putea fi un exemplu de urmat. Apoi, consideră că, dintre cele două ar trebui să 
existe o coabitare, dar asigurările de sănătate nu îndeplinesc obiectivele pentru care 
au fost create din lipsă de resurse. Merge şi mai departe, şi arată că este dificil să se 
rişte distrugerea sistemului public de sănătate, însă pe măsura dezvoltării sectorului 
privat (unde se utilizează pe scară largă abonamentele), ar trebui închise unele 
spitale de stat (p. 107).  

Într-adevăr, veniturile din asigurări sociale nu pot acoperi necesarul de 
cheltuieli, cu atât mai mult cu cât numărul contributorilor este disproporţionat de 
mic, comparativ cu cel al beneficiarilor. Soluţia mult mai bună ar fi fost rămânerea 
la finanţarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii din sistemul public de la bugetul de 
stat şi urmărirea realizării unui management performant. Cât priveşte desfiinţarea 
spitalelor de stat, se impune pentru cele învechite, pentru care nu mai există garanţia 
unei bune funcţionări, dar ar trebui construite altele, cu dotări corespunzătoare, din 
moment ce spaţiile actuale sunt insuficiente. Totodată, se resimte lipsa de personal 
medical, inclusiv din cauza migraţiei externe a acestuia. 
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Aduc aici în atenţie o problemă generală din învăţământul superior (la care 
m-am mai referit şi cu alte prilejuri) şi anume cea legată de gratuitatea şi acordarea 
de burse de studii. După cum se ştie, gratuitatea în învăţământul de stat este 
prevăzută în Constituţie, dar totuşi se acordă şi locuri cu taxă dincolo de cele 
incluse la finanţare. Alte schimbări posibile ar fi introducerea de taxe rezonabile, 
inclusiv pentru cei care primesc finanțare de la stat, iar unele scutiri să fie numai pe 
criterii strict sociale. Sumele strânse astfel ar putea fi folosite de către universități 
pentru activități extracurriculare (tabere de studiu, concursuri pe discipline etc.), 
achiziția de materiale, cărți pentru biblioteci. La rândul ei, acordarea de burse pe 
criterii sociale şi rezultate acceptabile la învăţătură, dincolo de numărul repartizat 
iniţial de minister fiecărei instituţii să aibă loc pe baza unor contracte de a activa în 
ţară pe o anumită durată. Astfel de înţelegeri să fie încheiate şi de către sectorul 
economic privat şi asociativ, iar durata contractului să fie egală cu perioada 
subvenţionată sau cu un anumit factor de multiplicare. 

Revenind la serviciile de îngrijire a sănătăţii, sunt de importanţă şi activităţile 
de prevenţie şi accesul la tratamente de cât mai bună calitate. 

În continuare am în vedere educaţia, domeniu de o importanţă cu totul specială, 
pentru că ea contribuie la dezvoltarea personalităţii, însuşirea de cunoştinţe şi formarea 
de competenţe, în afara cărora nu se poate vorbi că cineva ar avea succes în viaţă. 
La întrebarea privind formarea capitalului uman, în volum se are în vedere constituirea 
tocmai a acelei situaţii în care copilul se poate dezvolta: „părinţi informaţi, profesori 
pregătiţi plătiţi decent şi respectaţi, atât în şcoală cât şi în muncă” (p. 139). 

Prin a doua întrebare se urmăreşte tratarea modului cum se poate îmbunătăţi 
sistemul de învăţământ, pentru a pregăti copii pentru locurile de muncă din viitor. 
În răspunsul dat se porneşte de la ideea că „70% dintre job-urile pe care le avem 
astăzi vor dispărea şi vor fi înlocuite cu altele noi, care nu s-au inventat” (p. 144). 
În aceste condiţii, afirmaţia că învăţământul trebuie să ţină cont de cerinţele 
prezente de pe piaţa muncii este doar parţial îndreptățită, iar în continuare se spune 
că „educaţia bazată pe valori va ajuta pe termen lung în formarea unui caracter 
puternic şi stabil, dar care se va putea adapta schimbărilor” (p. 146). 

A treia întrebare, în care se cere cum se poate însănătoşi sistemul de învăţământ, 
include, prin formulare, presupoziția că acest sistem este bolnav, ceea ce nu este 
corect chiar dacă sunt necesare îmbunătăţiri continuui. De altfel, în articolul său, 
autorul pune între ghilimele cuvântul bolile, şi propune soluţii de îmbunătăţire. Între 
acestea se regăsesc: introducerea mesei de prânz pentru elevul român; salarizarea 
diferenţiată a cadrelor didactice, ţinându-se cont şi de implicarea lor în activităţile 
şcolii şi localităţii; realizarea de invenţii educaţionale, asociativitatea, încurajarea 
voluntariatului, înfiinţarea în şcoli a clubului de ştiinţă, valorificarea vacanţelor 
şcolare şi o anumită autonomie şcolii (pp. 150–151). 

Şi celelalte domenii, cu întrebările lor, trimit cel puţin parţial şi spre sfera 
socială. Aşa este de exemplu întrebarea de la economie referitoare la ce se poate face 
pentru a aduce mai multe talente în ţară. Autoarea tratează, mai întâi, rămânerea în 
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ţară a specialiştilor, a căror plecare nu se explică doar prin căutarea unor salarii mai 
bune, fiind vorba de multe alte aspecte, de la oferta de a porni un proiect la 
facilităţi non-economice (p. 69). Cât priveşte aducerea migranţilor din străinătate, 
reuşita în demersul invocat, presupune o legătură constantă cu aceştia, o cât mai 
bună colaborare cu cei care revin, având în vedere că există încă o neîncredere 
mare a lor faţă de România (p. 70).  

Şi alte întrebări vizează implicarea cetăţenilor în dezvoltarea ţării. Una dintre 
acestea este legată de mediul înconjurător, atâta timp cât este pusă problema 
schimbării stilului de viaţă şi implicarea în protecţia mediului, reciclarea, utilizarea 
transportului în comun şi a bicicletelor. Pentru reciclare, autorul porneşte de la 
necesitatea adoptării criteriilor dezvoltării durabile, iar pentru adoptarea unor 
comportamente adecvate, are în vedere câteva niveluri şi, spre ilustrare identifică 
următorii paşi: colectarea amestecată a deşeurilor; separarea acestora; creşterea 
numărului celor care îndeplinesc cerinţa minimă a colectării separate; creşterea 
procentului deşeurilor reciclate de la un an la altul; intervenţia de a-i învăţa/ajuta şi 
pe alţii (p. 121).  

Tema luată ca exemplu mai sus este mult discutată, chiar s-au întreprins şi 
multe măsuri de colectare separată, cel puţin în marile oraşe, dar progresul nu este, 
încă, nici pe departe, cel necesar. În continuare materialele reciclabile sunt amestecate 
cu resturi menajere, aruncate pe străzi, terenuri virane, râuri şi lacuri, în zone 
turistice, urmând să polueze zeci şi chiar sute de ani.  

O altă problemă legată de mediu este poluarea atmosferică, cu emisii de 
substanţe chimice dăunătoare provenite, în mare parte (după dezindustrializarea 
masivă), de la maşinile învechite menţinute în circulaţie. 

Cât priveşte renunţarea la folosirea zilnică a automobilelor şi utilizarea 
transportului în comun, aceasta este o direcţie de urmat, dar se impune înnoirea 
parcului mijloacelor de transport şi o cât mai bună acoperire teritorială cu trasee, 
aşa încât să se ajungă cu uşurinţă la diferite locaţii. Referitor la utilizarea bicicletelor, 
aceasta rămâne mai degrabă un hobby, pentru plimbare, excursii şi mai puţin 
pentru a ajunge la serviciu sau la alte destinaţii de interes. Să avem în vedere că, 
pentru a folosi bicicleta, omul trebuie să fie sănătos, să aibă facilităţi pentru 
deplasare şi să nu se uite faptul că, cel puţin patru luni pe an, temperaturile sunt 
scăzute, pe străzi şi pe şosele se circulă cu dificultate. 

Mă opresc aici cu relatările şi comentariile mele, accentuând încă o dată că 
volumul respectiv conţine o gamă de contribuţii dintre cele mai relevante pentru un 
viitor mai bun al ţării noastre, în condiţiile dacă şi cât se aplică.  
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RECENZII 

SEPTIMIU CHELCEA, Elogiu plictiselii.  
Eseuri psihosociologice, Suceava, Editura Alexandria 

Publishing House, 2018, 244 p. 

Editura Alexandria Publishing House ne propune cea mai nouă lucrare Elogiu plictiselii. 
Eseuri psihosociologice a celui pe care generații de sociologi și psihologi formați la cumpăna 
ultimelor două secole l-au considerat unul dintre mentorii lor: Profesorul Septimiu Chelcea. 

Pentru aceștia, dar și pentru ceilalți specialiști și studenți familiarizați cu stilul academic, cu 
rigurozitatea standardelor științifice ale lucrărilor sale, acest compendiu dedicat afectelor umane 
surprinde în mod plăcut prin naturalețea modului în care autorul creează un echilibru între stilulul 
captivant și seducător pentru cititor și obiectivitatea documentară. Sunt argumentate în acest mod, din 
perspectiva psihologiei și a sociologiei, natura, determinările, întăririle, factori de menținere și 
influență a aspectelor umane și sociale, pe care simțul comun le etichetează nemilos, iar specialiștii 
teoriticieni și practicieni deopotrivă caută răspunsuri menite să ofere oamenilor ingredientele unei 
stări de bine mult dorite. 

Volumul abordează stereotipuri sociale și probleme aflate mereu atât în atenția publicului larg, 
cât și a specialiștilor, reușind să transmită cititorului nevoia de evaluare a conștiinței unui echilibru 
ancestral dintre bine și rău, echilibru care este prezent și se exprimă în orice fenomen, proces, act 
uman sau social. 

Profesorul Septimiu Chelcea își structurează prezentarea acestor perspective în două părți: 
concepte, procese și stări psihosociologice în debut, pentru a încheia cu gânduri despre om și despre 
lume. 

În capitolul dedicat conceptelor psihosociologice, cititorul este condus spre înțelegerea a ceea 
ce sunt și a ceea ce nu sunt constructele psihosociologice, pe care cu toții le cunoaștem sub numele  
de plictiseală, fericire (mundană), gelozie, cultură și memorie autobiografică, chipul omului și 
personalitatea sa. 

Rezistăm cu greu tentației de a dezvălui mai multe din dorința de a lăsa cititorului bucuria de a 
cunoaște și exprima prin autoanaliză valențele relevate despre aceste probleme ale noastre ale tuturor 
și de a-și contura o perspectivă mai realistă, în măsură să ne asigure o mai bună înțelegere a modului 
în care filtrul credințelor, convingerilor și temerilor care ne definesc ne fac să dăm o interpretare 
personală spațiului social în care trăim. 

Motivul echilibrului este păstrat de autor și în capitolul „Procese psihosociale”, care debutează 
cu o provocare prezentă atât în Orient cât și în Occident și care a devenit un proces manifest atât la 
nivel individual, cât și la toate unitățile sociale: perfecționismul. Efectele sale adaptative sau 
dimpotrivă nonadaptative, precum și consecințele estompării acestei pulsiuni, sunt dezvăluite 
cititorului care este invitat să-și auotevalueze această tendință, pentru ca apoi să fie condus în direcția 
soluțiilor – a acceptării și a transformării disfuncționalităților într-o manieră adecvată de manifestare. 

Vorbind despre ce anume perturbă viața în societatea zilelor noastre, autorul ne prezintă 
efectele publicității sălbatice de la micro la macrosocial. Din nou, cititorul este pus fără să își dea 
seama în situația să compare experiența personală cu ceea ce spun datele studiilor despre publicitate. 
Conform acestora, publicitatea se conduce doar după principii machiavelice, nu doar enervează sau 
ofensează, dar în plus urâțește peisajul, impune conformism și standardizare, aduce limitări și 
alienare, stimulează pulsiuni periculoase asociate accederii rapide în poziții sociale înalte, întreține 
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stereotipuri și suprasolicitează imagini nerealiste despre frumusețe și sex. Aceste din urmă efecte 
creează legătura cu subcapitolul în care autorul ne prezintă efectul Afrodita ce desemnează perturbarea 
socială ce rezultă din discriminarea dintre persoanele atractive fizic de cele care nu beneficiază de un 
astfel de avantaj. Și aici autorul are o surpriză plăcută pentru cititor dezvăluindu-i că nu întotdeauna 
ceea ce pare un avantaj incontestabil este materializat în realitate ca atare. 

În continuare, problema discriminării este abordată ca o formă de opresiune socială și sunt 
prezentate cele mai vizibile forme de discriminare din societatea noastră așa cum sunt ele cunoscute și 
percepute de către actorii sociali. 

Un alt aspect îngrijorător pe care autorul îl aduce în conștiința cititorului este acela că demența 
în toate formele ei crește cu o viteză ce depășește evident dezvoltarea demografică. Suntem practic 
invitați să reflectăm asupra cauzelor pentru a contribui fiecare pentru noi și pentru ceilalți la 
prevenție, întrucât tratamentele nu sunt în măsură să vindece, ci doar să amelioreze parțial. Ultima 
parte, dedicată proceselor psihosociale, își propune capitolului demontarea mitului că ordinea este 
imperios necesar bună, în timp ce dezordinea aduce numai rele. 

Capitolul „Stări psihosociale” debutează cu o perspectivă ce include amărăciune și realism 
despre un fenomen ce amenință desuetudinea elitelor: plagiatul. Încă de la început, autorul prezintă 
într-o manieră anecdotică o realitate de care mulți ne rușinăm. Plagiatorii nu se nasc, nu apar din 
neant, ci se formează în instituțiile în care ar trebui să se pregătească pentru a deveni creativi. Evident, 
de aici pornește evoluția lor pe care autorul o evidențiază fără părtinire. 

Următoarea problemă de interes ce este propusă cititorului este aceea a fenomenului religiozității 
și corelația acestuia cu inteligența la nivelul mai multor popoare, încheind cu situația înregistrată în 
rândul populației din toată țara. În continuare sunt aduse în atenție aspectele care vor să susțină o 
modalitate de identificare a poporului român: statura medie și ce spune asta despre noi, problema 
naționalismului și patriotismului într-o lume în care presiunea globalizării, reprezentarea mentală a 
identității naționale a românilor și a multiculturalismului tind să împingă în istorie aceste manifestări.  

În ultima parte a volumului, cititorului îi sunt prezentate gândurile autorului despre om și 
lume, o colecție de reflecții și învățături a căror lectură invită la reluare, aprofundare și interiorizare 
pentru a transpune apoi în efortul fiecăruia de a-și menține starea de bine și de a aduce un plus la ceea 
ce numim o lume mai bună. 

Încheiem prin a afirma că lucrarea Profesorului Septimiu Chelcea este pentru noi un altfel de 
curs în care acesta ne stimulează încă o dată nevoia de a cunoaște și de a ne cunoaște, chiar și prin 
reluarea lecturii prezentei cărți. 

 
Lucian Țică 
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