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THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON EDUCATIONAL 
ACHIEVEMENT: A LITERATURE REVIEW FROM  

A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE⎢ 

ADRIAN HATOS 

here is still a great optimism concerning the impact of ICT 
(Information and Communications Technology), including CAI 
(Computer Assisted Instruction) on the effectiveness of 

education. The article is a brief synthesis, mostly with a sociological leaning, 
of the current empirical literature devoted to the various ways in which 
digitalization has an influence upon the results of education. We found that 
the investigations of educational impact of digitalization follows the trend 
from the general literature concerning the social effects of ICT which reveals 
an empirical perspective of multi-layered divisions in which the first and the 
second levels (or orders) are the most thoroughly researched and theorized 
while current developments tentatively regard issues of third, fourth and 
international digital divisions. As a general overview of the domain it can be 
concluded that as it develops the more and more the initial optimism vanes 
making space for anguish over the possible socially divisive potential of ICT 
use in education. The digital revolution in education not only does not solves 
previous issues but apparently creates new ones as differences in access, in 
skills and in use patterns are able to increase the various offline gaps between 
people of different socio-economic backgrounds. 

Keywords: digitalization in education; second order digital divide; 
digital skills; literature review. 

INTRODUCTION 

New technologies change all areas of life including education. On the one 
hand ICT (Information and Communications Technology) can be used as a tool in 
formal education transforming regular educational practice in what is called 
Computer Assisted Instruction (CAI) which require certain infrastructure and 
skills, both from students and teachers. On the other hand, one cannot ignore that 
as society immerses into the 4th Industrial Revolution, contents have also to be 
correspondingly adapted and learning likewise. Moreover, not only formal learning 
is changed by the digital revolution but the context of it, including the various 
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instances of informal learning, which requires renewed perspectives in approaching 
the whole process of education.  

As said in the first paragraph of this article, there is a great optimism 
concerning the impact of ICT, including CAI, on the effectiveness of education. 
Given the huge expectations, and amounts of money notwithstanding, invested in 
the digitalization of education it is worthy a sober look into the actual evidence 
concerning the way ICT influences the results of education. The current article is a 
brief synthesis of the current empirical literature devoted to the various ways in 
which digitalization has an influence upon education.  

Articles included in the current review have been identified using the Google 
Scholar service and lectured with regards to two aims: elaborating a map of the 
problematique of ICT effects in education and a review of the current empirical 
evidence of the actual effects and the causal mechanisms behind them. No time 
limits to the publication date have been imposed as the topic is recent by itself. 
However, we were more interested in the latest results than in the earlier ones, as 
the methodologies have improved themselves in time (Skryabin et al., 2015). The 
focus of the review was mostly on articles devoted to actual assessment of the 
effects and less on articles describing digitalization in education. Moreover, 
priority was given to articles describing meta-analyses, quasi-experimental 
evaluations and replicable assessments – most of which use large publicly available 
datasets like PISA or TIMMS. The review is not exhaustive nevertheless and its 
added value resides more in identifying the key points of discussion around the 
actual impact of digitalization in education than in formulating firm conclusions 
about the current state of the research and concerning the effect of digital 
revolution in education. It is worth adding also that obviously the review bears a 
sociological bias given the interest of the authors and as such is leaning somewhat 
towards a sociological interpretation of the current literature in the field.  

The article will start by framing the topic in the context of the great 
expectations that are invested in the potential of digital technology to improve the 
overall effectiveness of education as well as to contribute to a more just access to 
educational resources. We found that the general literature of social effects of ICT 
reveals an empirical perspective of multi-layered divisions in which the first and 
the second levels (or orders) are the most thoroughly researched and theorized 
while current developments tentatively regard issues of third, fourth and 
international digital divisions. We will consequently pay more attention to the 
issues of first order digital divide – the gaps in individual access, second order 
digital divide – the gaps emerging from differences in patterns of use across socio-
economic groupings and will provide a less thorough incursion in the more 
advanced topics of third-, fourth-order digital divides.  
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CONTEXT: THE PROMISES OF ICT AND CAI BENEFITS FOR EDUCATION 

Access to computers, smartphones and internet in schools and at home 
promises to have the potential to improve student outcomes in several ways and is 
understandable that ICT holds the promise of an equalizing force in society, 
including education. Information and Communications Technology (ICT) and 
computer aided instruction (CAI) have, apparently, the capacity of increasing the 
quantity of instruction that students receive (Barrow et al., 2009), and monitoring 
student evolvement via: 1) Self-paced instruction that is typically difficult to 
achieve in classroom group-based teaching (Koedinger et al., 1997); 2) Likewise, 
the content of individualized instruction can be adjusted to the strengths and 
disadvantages of the students.  

Besides, Internet represents a potentially valuable resource for finding out 
information about a wide range of educational topics, reduces the costs of access to 
information (i.e. Wikipedia) as well as facilitating communications between 
individuals and across groups. ICTs, due to their interactive nature, may engage 
students in learning in more effective ways than tradition teaching (Cuban, 2003). 
In addition to this, digital skills may increase the economic returns to education, 
especially areas of employment where computers are used extensively. Being 
computer literate has also direct positive effects in the workplace, society and 
higher education (Bulman and Fairlie, 2016). ICT holds the promise of an 
equalizing force in society, including education.  

Despite the generic optimism related to the impact if ICT and CAI on 
education the current empirical evidence provides a mixed diagnostic concerning 
the net effect of use ICT in teaching and learning. (Bulman and Fairlie, 2016).  

EVIDENCE OF DIRECT POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS 

Recent meta-analyzes of effectiveness research indicated positive but small to 
moderate impacts (Skryabin et al., 2015). Bayraktar conducted a meta-analysis of 
42 studies (1970–1999) to compare computer-assisted instruction to traditional 
instruction and revealed that the computer-assisted teaching environment 
outperformed the traditional one generally (Bayraktar, 2001). Torgerson and Zhu 
(2003) reported mixed evidence in their systematic literature review on the 
effectiveness of ICT in literacy learning (ages 5–16 years. For example: Banerjee 
et al. found that a computer-assisted learning programme for mathematical skills 
reinforcement showed a large and positive impact on achievement in mathematics 
as well (Banerjee et al., 2007).  

Some evaluations of programs of digitalization of education provide 
generally positive, if small, results: 1) Assessments of effects of blended learning 
environments is usually positive. (Demirer and Sahin, 2013; Kazu and Demirkol, 
2014). 2) 1:1 laptop programmes found to have positive effects: Zheng, B., et al. 
(2016): meta-analyzed 10 studies examining the impact of laptop programs on 
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students’ academic achievement and found significant positive effects in fields like 
English, writing, mathematics, and science. 

Other assessments highlighted the positive impact of ICT besides academic 
achievement on other desired outcomes of education. Rashid (2016) i.e. showed 
that use of ICT has a (presumably) direct positive relationship with students’ 
engagement and self-directed learning, whereas no significant direct effect was 
found between technology use and academic performance.  

More worrisome are the contrary results, that warn against the careless use of 
ICT in education which concern two related phenomena: direct detrimental effects 
upon the results of education and indirect (or relative) negative effects which can 
be subsumed to the concept of second order digital divide.  

Evaluation of net effect on achievement of Introduction of home computers is 
found to find a decline in math and science achievement in US (Vigdor et al., 
2014). PISA 2012 and 2015 (OECD, 2015) provide mixed if not entirely 
pessimistic view on the impact of use of computers and internet at home or at 
school  on achievement in all three areas (maths, sciences and language) 
(Papanastasiou, 2002). Further, a surprising result of the TIMSS 1995 survey is 
that computer use in the classroom was negatively associated with high student 
achievement in a number of countries (Papanastasiou, 2002). However is replicated 
in most of the 68 countries participating in PISA2015 (see also Hatos 2018, 
forthcoming). The most common hypothesis concerning this topic is that between 
ICT use and learning outcomes the relationship is inverse U-shaped and thus 
medium and high intensity users would not gain from addition ICT use (Rodrigues 
and Biagi, 2017).  

Digitalization in education, sometimes enthusiastically adopted, seem to have 
unexpected detrimental impact on education. Online learning is found usually to 
have lower educational effectiveness than offline learning (Coates et al., 2004). 
Time spent on internet for other purposes than educational (Kim et al., 2017) 
appears also as having a negative effect. Mobile devices/smartphones use in 
teaching bring many challenges too. Among them, the most salient are: distraction, 
dependency, lacking hands on skills, and the reduce quality of face-to-face 
interaction. (Anshari et al., 2017). Similarly, Lepp, Barkley, and Karpinski (2014) 
and Samaha and Hawi (2016) found that cell phone use/texting was negatively 
related to GPA and positively related to anxiety, stress and consequently negatively 
with satisfaction with life. This negative result was replicated in Portugal by Belo, 
Ferreira and Telang (2013). 

CAUSAL MECHANISMS OF DIRECT EFFECTS 

A great deal of attention has been spent on revealing the causal mechanism 
behind these negative results. An impressive variety of mediating variables was 
found to explain the negative correlations listed above: gender (Kim et al., 2017; 
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Salmela-Aro et al., 2017); subject (Bulman and Fairlie, 2016); computer home 
availability (Carrasco and Torrecilla, 2012; Lee and Wu, 2012) and home use and 
type of used device (Nævdal, 2007; Papanastasiou et al., 2003; Valentine et al., 
2005). Teaching strategy when using ICT, student and teacher comfort, type of use 
and students' socio-economic background are the ones that gain the most of 
researchers' attention.   

Teaching strategy (which depends on the degree of ICT integration in 
teaching practice too (Suárez-Rodríguez et al., 2018)). According to the 
conclusions of early researches in order for technology to have an effect on student 
achievement must be challenging and focused on higher-order thinking skills, on 
the one hand, and the teachers must be capable of using and teaching it and have 
the appropriate support, on the other. Besides, inquiry oriented teaching approaches 
are more effective than lectures, also positive effects have the use of ICT in self-
directed study, cooperative learning, game-based-learning, for mobile use in 
teaching. In addition, it is better to use informal than formal learning for mobile use 
in teaching  and is recommended to have medium and short duration than long 
duration for mobile use in teaching (Sung et al., 2016). Obviously, these 
recommended teaching strategies require adapted contents and skilled teachers.  

Comfort, anxiety, ease of use, digital self-efficacy influence significantly the 
impact of digital education. Based on the PISA 2003 results, it was discovered that 
regular computer users have higher achievement in key school subjects (OECD, 
2007). Similarly, based on the PISA 2009 results, Delen and Bulut indicated that 
students' familiarity with digital technology and their exposure to ICT could 
contribute to explain math and science achievement differences recorded between 
individuals and schools (Delen and Bulut, 2011). Level of comfort, or confidence in 
ICT equipment correlate positively with academic achievement (Papanastasiou et al., 
2003) even if mediated by their engagement in online reading (Lee and Wu, 2012). 

Type of use point to the so-called “intelligent use” of ICT contrasted to other 
modes of employment both at school and at home. The issues of home use includes 
the issue of excessive internet use. Intelligent use of electronic device (Drain et al., 
2012) or academic use of the internet could be a means of achieving good school 
performance (Kim et al., 2017). Excessive internet use, or internet addiction among 
teenagers have been shown to be in a causal loop with school burnout and 
disengagement (Salmela-Aro et al., 2017). As a novel phenomenon, the use of 
social networking sites has already been investigated against academic 
performances but the review of 23 studies published until 2017 provide mixed 
results. (Doleck and Lajoie, 2018). For instance, use of Facebook for academic 
purposes correlates again positively with academic performances (Lambić, 2016) 
but Instant messaging is found to have negative effect on academic results  (Fox et 
al., 2009).  

Students’ socio-economic status and resources pertains for the so called 
second order digital divide.  



 ADRIAN HATOS 6 8 

SECOND ORDER DIGITAL DIVIDE 

The digital divide has been defined as “the gap between individuals, 
households, businesses and geographic areas at different socio-economic levels 
with regard both to their opportunities to access ICT and to their use of the Internet 
for a wide variety of activities.” (OCDE, 2001). This idea included such dimensions as 
autonomy and continuity of access (Van Deursen and Helsper, 2015).  

While variations in access and the impact on access is referred to usually as 
first order digital divide differences in ICT use and benefits along socio-economic 
differences are referred to usually as the second order digital divide. It can be 
understood as different patterns of use among individuals or organizations that 
already have similar access to ICT.  

Although any new electronic (and not only) media has been predicted as an 
equalizing tool, concerning the new electronic and/or digital technologies rather 
quickly the assessments became more nuanced. Against the expectation that 
electronic media will be an equalizing tool, Tichenor, Donahue and Olien (1970) 
were among the first to state that higher status individual will take larger benefits 
from access to information arguing that people with higher socioeconomic status 
tend to acquire information easier than the those from the lower strata of the 
society, so that the differences in knowledge and skills between these categories 
tends to increase. At that moment Tichenor and his colleagues  attributed this 
advantage to higher media competence, a higher knowledge level, relevant social 
connections, and more selective media use. 

Battle (1999) was among the first to notice the higher status persons’ 
advantage from using ITC, in the area of education itself calling it another `Sesame 
Street effect`. His results shown that the advantage of having home computers were 
higher for those from higher socio-economic strata, for boys and lower for 
minorities.  

However, the concept of second order digital divide has been coined by 
DiMaggio and Hargittai (DiMaggio and Hargittai, 2001; Hargittai, 2001). On the 
basis of our literature review we draw a model of second order digital divide which 
assumes equal access.  

Socio-demographics in this model stands for the gender and age and for 
family socio-economic background including type of residence. Novo-Corti and 
Barreiro-Gen (2015) studied the ICT adoption in different Spanish regions, finding 
that net of ICT infrastructure, households’ characteristics such as income, 
education, and age of its individuals, affect the adoption of ICT. Residence is 
another background variable which can affect ICT usage net of access. Correa and 
Pavez (2016) and Chen, Lin and Lai (2010) show that residents in urban areas use 
internet in ways different from their rural counterparts due to social isolation, 
ageing population and specific economics even in conditions of similar income, 
education and access. 
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Figure 1 
A model of second-order digital divide 

 

 
 
Network effects: students learn from their connections (families and peers) 

patterns of ICT use. Families adopt technology and patterns of use through 
influence via social connections. Social network constructs contributed 
significantly to the explanation of technology use (Venkatesh and Sykes, 2013). 

Use patterns refers to the consistent ways in which ICT, computers and 
smartphones and internet connections are used. Although spend less time online, 
higher status people tend to engage online in more capital-enhancing activities 
(Hargittai and Hinnant, 2008; van Deursen and van Dijk, 2014). In return, people 
with lower levels of socio-economic status tend to use the Internet in more general 
and superficial ways (Helsper and Galácz, 2009). Numerous researches have been 
devoted to classifications of ICT usage types they usually recording the 
correlations of these types with users socio-economic status (Blank & Groselj, 
2014). Among them ones we can refer to:  

– Kalmus et al. (2011) suggest that classifications can be used to differentiate 
between the use of online social, leisure and information services; 

– Social, leisure and academic Internet use (Landers and Lounsbury, 2006); 
– Technical, information exchange and leisure motives (Swickert et al., 2002); 
– Ritualized and instrumental use (Papacharissi and Rubin, 2000); 
– Non-Users (42%), Sporadic Users (18%), Instrumental Users (18%), 

Entertainment Users (10%), and Advanced Users (12%). according to a 
classification by Braendtzaeg, Heim and Karahasanovic (2011). 

These different usage patterns have been explained using the highly similar 
theories of Media Uses and Gratifications Model (LaRose and Eastin, 2004) and 
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the Model of Media Attendance that states that web usage is an effect of expected 
outcomes: activity outcomes (playing games, entertainment, cheering-up), 
monetary outcomes (shopping and prize comparisons), novel outcomes (news and 
information), social outcomes (talk and support), self-reactive outcomes (pass time 
and relaxation) and status outcomes (improve life prospects and familiarize oneself 
with new technology) (LaRose and Eastin, 2004). 

Not only we expect that higher status students use ICT in more “intelligent” 
ways but we also expect that due to absence of interaction/social influence effects 
digital divide type of uses are stronger in the case of rural Roma students that learn 
in segregated schools and classes. 

Technology related attitudes differ across social categories. One’s attitude 
toward the Internet is crucial to using it.  Hsieh et al (2008) identified several 
attitudinal, normative, and control beliefs that would predict continued intentions to 
use technology among the privileged and underprivileged. One of their key 
findings was that facilitating conditions were particularly important among the 
underprivileged. Negative attitudes toward technology such as computer anxiety 
have been shown to decrease access and use of Internet (Van Dijk, 2005) in 
addition to inhibiting the extent of use (Durndell and Haag, 2002). Internet anxiety 
negatively influences patterns of Internet use (Cazan et al., 2016) or prevents 
minorities from accessing it (van Deursen and van Dijk, 2015). Others refer to 
digital trust to refer to describe and measure acceptance or avoidance of ICT in 
their everyday life (West, 2015). 

Internet experience People experienced with the Internet are most likely to 
engage in personally advantageous activities (Hargittai and Hinnant, 2008; 
Livingstone and Helsper, 2007). Skills accrue usually along with use. Digital 
literacy is a key concept here describing the capacity of effectively using digital 
technology (West, 2015). Eastin and LaRose (2000) highlighted that self-efficacy 
is an essential factor in Internet use, and self-reported skill is an important factor in 
predicting the types and the number of Internet activities in which people get 
involved (Hargittai and Hinnant, 2008; Livingstone and Helsper, 2007), as well as 
the palpable products of Internet use (Helsper et al., 2015). More concrete proofs 
on the importance of capabilities can be derived studies devoted to digital 
inequality that measure Internet skills in actual performance tests. Van Deursen and 
Van Dijk (2011), for example, measured medium-related and content-related skills 
using a large sample of the Dutch population. Medium-related skills involve so 
called operational skills which are basic skills necessary to operate ICT – in this 
case internet, and formal skills, which refer to capabilities related to navigating the 
hyperlinked structure of Internet. Secondly, content-related skills encompass what 
the authors call information skills, i.e. knowledges of how to seek information, and 
strategic skills, which contribute to the efficient accomplishment of solutions.  
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MULTIPLE ORDER AND INTERNATIONAL DIGITAL DIVIDES 

Recently, in the context of universal access to ICT, there is talk about a third-
grade digital divide although the difference from the second-order digital divide is 
not entirely clear and the concept appear more as a refining of the idea of second-
order digital divide for the case of internet use (Robles et al., 2011; Szeles, 2018). 
According to Van Deursen and van Dijk (2015) the third-level digital divide would 
refer to disparities in the returns from internet use within populations of users with 
broadly similar usage patterns and who enjoy relatively unrestrained access to 
ICTs. Third-level divides, therefore, relate to gaps in individuals’ capacity to 
translate their internet access and use into favorable offline outcomes (van Deursen 
and Helsper, 2015). Banaji et al. (2017) however do not entirely respect this 
distinction, for example, as they distinguish between gaps caused by differences in 
media appropriation within families and in skills and literacy (second-order divide) 
and the divides that accrue due to differences in usage patterns.  

The current literature identifies territorial digital divides (see Szeles, 2018). 
The idea of international digital divide for example stands for digital gap across 
countries which has been also conceptualized recently (Cruz-Jesus et al., 2012; 
Kraemer et al., 2005). They concern cross-country comparisons in access, use, 
skills and attitudes related to ICT. However, as Skryabin et al argue (Skryabin et 
al., 2015) much of international variation are due to differences in socio-economic 
composition which explains exposure, adoption and use of ICT. Some cross-
country variations can be attributed to non-economic factors like the impact of 
various governmental policies. National policies can influence adoption of ICT 
technologies. On the other hand, governmental policies and interventions are seen 
sometimes as contributors to digital divide as DiMaggio noticed as early as 2001 
(DiMaggio and Hargittai, 2001; DiMaggio et al., 2004; Hsieh et al., 2008). 
Moreover, international comparisons of ICT (computer, internet) use show patterns 
of variations that reveal institutionalized practices, uses, norms that appear as part 
of the cultural made-up, of relating and using computers and internet in everyday 
life, including education. (Hatos, 2018, forthcoming). Assessing the impact of 
cultural settings, of values, frames and social representations on everyday approach 
to computers and internet is an interesting direction for investigations.  

DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS 

Research on the impact of ICT in education is new as the digital revolution is 
which explains why much of the current evidence at hand does not admit firmly 
established conclusions. Due to the infancy of the field, robust methodologies did 
not have time to be implemented in the evaluation research. It is clear that solid 
evaluations based on valid and reliable measurement of all the involved constructs 



 ADRIAN HATOS 10 12 

– with observational measures instead of self-reports, for instance, and on 
experimental designs too – involving randomized trials if possible, are rather rare.  

Furthermore, the phenomenon itself develops at a pace that sometimes makes 
results not older than 5 years obsolete: the current salience of mobile device use 
and of the social networking sites makes the previous analyzes on the impact of 
computer use or of Internet seem irrelevant. While the current research focuses on 
the impact of smartphones or of web2.0 services like Snapchat or Instagram we can 
expect that the next wave of research will deal with topics like the assessment of 
AI-assisted online learning tools.  

As a general overview of the domain it can be concluded that as it develops 
the more and more the initial optimism vanes making space for anguish over the 
possible socially divisive potential of ICT use in education. The digital revolution 
in education not only does not solve previous issues but apparently creates new 
ones as differences in access, in skills and in use patterns are able to increase the 
various offline gaps between people of different socio-economic backgrounds. One 
crucial direction for future investigation that is of high relevance for educational 
policies is that of exploring and investigating the ways in which ICT and CAI can 
be implemented to reduce the various digital divides.  
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ersistă o mare doză de optimism în ceea ce priveşte impactul 
TIC (Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor), inclusiv CAI 
(Computer AssistedInstruction – Predarea asistată de 

calculator) asupra eficienţei educaţiei. Articolul meu este o scurtă sinteză, cu 
o puternică tentă sociologică, a literaturii empirice actuale dedicată 
diverselor moduri în care digitalizarea are o influenţă asupra rezultatelor 
educaţiei. Am constatat că investigaţiile privind impactul educaţional al 
digitalizării urmăresc tendinţa regăsită în literatura generală privind efectele 
sociale ale TIC, care dezvăluie o perspectivă empirică a diviziunilor cu mai 
multe niveluri. Primul şi al doilea nivel sunt cele mai bine cercetate şi 
teoretizate în timp ce evoluţiile actuale, mai degrabă exploratorii privesc 
aspecte ale diviziunilor digitale de la nivelurile al treilea, al patrulea şi 
diviziunea digitală internaţională. Ca o prezentare sintetică a domeniului, se 
poate concluziona că, pe măsură ce se dezvoltă din ce în ce mai mult, 
optimismul iniţial face loc angoasei în legătură cu potenţialul diviziv din 
punct de vedere social al utilizării TIC în educaţie. Revoluţia digitală în 
educaţie nu numai că nu rezolvă problemele anterioare, ci aparent creează 
altele noi, deoarece diferenţele de acces, competenţele şi patternurile de 
utilizare sunt capabile să mărească diferenţele dintre oameni din diferite 
medii socio-economice. 

Cuvinte-cheie: digitalizare în educaţie; diviziunea digitală de ordinul 
doi; competenţe digitale; trecere în revistă a literaturii. 
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ACŢIUNI DE RĂSPUNS LA CONSECINŢELE  
ŞI RISCURILE ASOCIATE SCHIMBĂRILOR⎢ 

CLIMATICE ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII 

CRISTINA HUMĂ 

tudiul prezintă o serie de acţiuni, prin care societatea răspunde, 
în prezent, la problema schimbărilor climatice (globale). 

Avem în vedere măsurile de diminuare şi de adaptare la 
consecinţele modificării climei care se întreprind la nivel internaţional, 
european şi naţional, punând accent pe politicile de răspuns.  

Ne referim la soluţiile care se iau în România pentru diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice concretizate în programe care se adresează populaţiei, 
instituţiilor publice, unităţilor administrativ-teritoriale şi care urmăresc să 
încurajeze utilizarea energiei regenerabile şi a transportului rutier mai puţin 
poluant etc. 

În ceea ce priveşte politica naţională pentru adaptarea la consecinţele 
schimbărilor climatice, lucrarea evidenţiază unele măsuri care au ca scop 
prevenirea situaţiilor cu potenţial distructiv pentru persoane şi bunuri 
materiale, asigurarea protecţiei persoanelor angajate în muncă, asigurarea 
protecţiei sociale a categoriilor de populaţie cu venituri mici, dezvoltarea 
sistemului de asigurări în caz de riscuri naturale, dezvoltarea sistemului de 
irigaţii pentru culturi agricole. 

Analiza a fost realizată utilizând date statistice (Eurostat, Comisia 
Europeană, Pew Research Center, Institutul Naţional de Statistică, Paid, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară), documente strategice, acte normative, 
lucrări de specialitate, informaţii conţinute de site-urile unor instituţii. 

Cuvinte-cheie: grupuri sociale vulnerabile; adaptarea la schimbările 
climatice; creşterea rezistenţei umane la efectele schimbărilor climatice; 
România. 

INTRODUCERE 

Schimbările climatice, prin consecinţele şi riscurile pe care le implică pentru 
societate, economie şi mediu, reprezintă în prezent o îngrijorare pentru populaţia de 
pretutindeni. 

Raportul Îngrijorare la nivel mondial cu privire la schimbările climatice, 
suport larg pentru limitarea emisiilor [Global Concern about Climate Change, 
                                                   

⎢Adresa de contact a autorului: Cristina Humă, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
cristinhum@gmail.com. 
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Broad Support for Limitting Emissions], realizat de Pew Research Center, în 
perioada martie – mai 2015, care analizează opinia publică din 40 de state 
referitoare la schimbările climatice arată că 85% dintre respondenţi consideră 
modificările climei ca fiind o problemă serioasă.  

Pentru a combate efectele ce decurg din această problemă, pe plan mondial şi 
la nivel naţional se iau măsuri care au ca obiectiv limitarea încălzirii globale la mai 
puţin de 2°C, şi, odată cu aceasta, a riscurilor pe care le-ar putea avea. Conform 
raportului din anul 2018 al Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările 
Climatice [Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC], unele efecte ale 
schimbărilor climatice ar putea fi evitate printr-o limitare a creşterii temperaturii 
globale la 1,5°C faţă de perioada preindustrială. 

Acţiunile de răspuns la modificarea climei urmăresc atât diminuarea acestora 
prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât şi adaptarea societăţii la 
efectele lor negative. Dintre cele două căi de combatere a modificării climei, 
adaptarea a primit o atenţie crescută în secolul actual, reprezentând o temă de 
interes atât la nivel politic, cât şi în practică (Adger şi alţii, 2009, după Pielke şi 
alţii, 2007). 

Un discurs politic important – cel despre „schimbările climatice periculoase”, 
exprimat şi prin poziţia Uniunii Europene – avertizează că „adaptarea societăţii 
este limitată odată ce este depăşit un prag periculos” – cum este încălzirea globală 
de 2ºC peste nivelul preindustrial, şi necesită luarea de măsuri urgente (Adger şi 
alţii, 2009, după Schellnhuber şi alţii, 2006). 

Noţiunea de adaptare defineşte „anticiparea efectelor negative ale schimbărilor 
climatice şi luarea de măsuri corespunzătoare pentru a preveni sau a reduce la 
minimum daunele pe care le pot provoca acestea, precum şi pentru a fructifica 
oportunităţile care pot apărea” (Comisia Europeană, 2014: 9). Termenul implică, 
aşadar, atât măsuri prin care comunităţile şi indivizii să se adapteze la efectele 
actuale sau viitoare induse de schimbările climatice, cât şi valorificarea oportunităţilor 
benefice, deşi aceasta din urmă este condiţionată de mulţi factori (Moser şi 
Ekstrom, 2010). 

Creşterea rezistenţei societăţii vizează toate aspectele, respectiv ecologice, 
economice şi sociale, şi se realizează prin intermediul politicilor în toate domeniile 
de activitate. 

Politicile de combatere şi de adaptare la schimbările climatice cuprind măsuri 
care se pot răsfrânge asupra vieţii populaţiei. Prin aceste măsuri se urmăreşte 
dezvoltarea unor instituţii şi servicii care pot interveni, spre exemplu, asupra unor 
aspecte legate de sănătatea şi bunăstarea populaţiei şi care, la rândul lor, pot 
acţiona la nivelul comportamentului şi atitudinii indivizilor. Între sistemele pe care 
societatea le-a dezvoltat de-a lungul timpului pentru a se adapta la variaţiile climei 
se află irigaţiile, asigurările şi previziunea meteorologică (Adger şi alţii, 2009). Pe 
lângă acestea, în prezent se au în vedere şi alte măsuri, cum sunt cele pentru 
dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie în cazul fenomenelor extreme şi a 
celor pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă socială. 
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Referitor la acest din urmă sistem, în contextul adaptării la schimbările 
climatice, în literatura de specialitate se arată că „există o nevoie urgentă de a 
dezvolta noi abordări de politici pentru săraci, care vor ajuta cele mai vulnerabile 
grupuri să se adapteze şi să prospere în anii viitori” (Ziegler, 2016: 1, după 
Heltberg şi alţii, 2009) (trad. n.). 

Lucrarea analizează percepţia populaţiei asupra schimbărilor climatice şi 
politicile actuale privind modificarea climei. În ceea ce priveşte politicile privind 
schimbările climatice prezentăm măsurile de diminuare şi de adaptare la nivel 
european şi la nivel naţional. 

Legat de politica de diminuare a schimbărilor climatice din ţara noastră 
evidenţiem iniţierea şi promovarea unor programe, cum sunt cele pentru utilizarea 
surselor de energie durabilă, pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor 
şi pentru utilizarea de vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente energetic, 
care se adresează populaţiei, instituţiilor publice, unităţilor administrativ-teritoriale. 

Referitor la politica de adaptare a populaţiei la consecinţele schimbărilor 
climatice analizăm unele dintre măsuri, precum prevenirea şi gestionarea unor 
situaţii cu potenţial distructiv legate de climă, care pot pune viaţa oamenilor în 
pericol sau pot aduce prejudicii materiale, asigurarea protecţiei persoanelor 
angajate în muncă, dezvoltarea sistemului de asigurări în caz de riscuri naturale, 
dezvoltarea sistemului de irigaţii pentru culturile agricole şi protecţia socială a 
categoriilor de populaţie cu venituri mici. 

Elaborarea lucrării s-a bazat pe analiza de date statistice (Eurostat, Comisia 
Europeană, Pew Research Center, Institutul Naţional de Statistică, Paid, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară) şi pe consultarea de documente strategice şi acte 
normative, lucrări de specialitate şi informaţii conţinute de site-urile unor instituţii. 

PERCEPŢIA POPULAŢIEI CU PRIVIRE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

Populaţia de pretutindeni este îngrijorată în legătură cu schimbările climatice 
globale pe care le percepe ca pe o ameninţare prin consecinţele pe care acestea le 
au în prezent sau le pot avea în viitor. 

Aşa cum arătam anterior, Raportul Îngrijorare la nivel mondial cu privire la 
schimbările climatice, suport larg pentru limitarea emisiilor [Global Concern 
about Climate Change, Broad Support for Limiting Emissions] (Pew Research 
Center, martie–mai 2015), analizează opinia publică din 40 de state referitoare la 
schimbările climatice, iar populaţia este îngrijorată în legătură cu acest fenomen. O 
pondere însemnată a respondenţilor – 85% – afirmă că schimbările climatice reprezintă 
o problemă serioasă, iar 54% dintre ei spun că este o problemă foarte serioasă.  

Îngrijorarea unei mari părţi a respondenţilor – 79% – este legată de efectele 
pe care schimbările climatice le au asupra oamenilor în prezent – 51% – sau le vor 
avea în următorii ani – 28%. O mare parte dintre ei (72%) declară că sunt 
îngrijoraţi că acestea i-ar putea afecta personal la un moment dat în decursul vieţii. 
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Dintre consecinţele posibile, seceta şi penuria de apă îngrijorează în cea mai mare 
măsură populaţia cercetată (44%). Un sfert dintre respondenţi consideră vremea 
severă, precum inundaţii sau furtuni intense, ca fiind efectul posibil cel mai 
îngrijorător. O pondere mai redusă (14%) citează căldura extremă pe perioade 
lungi, iar 6% creşterea nivelului mării. 

În ceea ce priveşte dorinţa de a limita emisiile de gaze cu efect de seră care 
pot contribui la încălzirea globală, aceasta este exprimată de o mare parte a 
populaţiei cercetate – 78%, care ar sprijini propriile ţări în această privinţă (sondajul s-a 
desfăşurat în perioada martie – mai 2015, înaintea Conferinţei de la Paris). 

Referitor la combaterea modificării climei, o medie de 67% a respondenţilor 
afirmă că, pentru a reduce efectele acestui fenomen, sunt necesare schimbări 
majore ale stilului de viaţă, în timp ce 22% cred că tehnologia poate rezolva 
(singură) problema. 

La nivel european, populaţia este de asemenea îngrijorată cu privire la 
schimbările climatice globale. Raportul Schimbările climatice. Eurobarometru 
Special 435 [Climate Change. Special Eurobarometer 435] (European Commission, 
2015), bazat pe cercetarea opiniei publice din 28 de state membre ale Uniunii 
Europene, arată că 91% din populaţia cercetată consideră schimbările climatice 
globale o problemă serioasă, iar 69% ca fiind o problemă foarte serioasă. Între 
problemele globale (precum sărăcie, foamete şi lipsa apei potabile, terorismul 
internaţional, situaţia economică, conflictele armate, creşterea populaţiei lumii, 
răspândirea bolilor infecţioase, proliferarea armelor nucleare) cu care se confruntă 
omenirea în momentul de faţă, schimbările climatice se situează pe locul al 
patrulea, fiind menţionate de 15% dintre respondenţi drept cea mai serioasă 
problemă globală actuală. 

Referitor la combaterea schimbărilor climatice, cea mai mare parte a 
populaţiei cercetate din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (93%) este 
de părere că aceasta va fi eficientă doar prin efortul comun al tuturor ţărilor lumii. 

În ceea ce priveşte responsabilitatea luptei împotriva schimbărilor climatice, 
respondenţii indică guvernele naţionale (42%), întreprinderile şi industriile (35%) 
şi Uniunea Europeană (35%). Un procent mai mic (16%) din populaţia cercetată 
consideră că această responsabilitate ar trebui să fie colectivă. 

În România, o pondere de 74% din populaţia cercetată consideră că 
schimbările climatice sunt o problemă „foarte gravă”. 12% dintre respondenţi 
consideră chiar că aceasta este cea mai gravă între problemele lumii în prezent. 
Schimbările climatice sunt percepute ca a treia problemă foarte serioasă cu care se 
confruntă omenirea după sărăcie, foamete şi lipsa apei potabile (36%) şi situaţia 
economică (24%). 

Legat de combaterea schimbărilor climatice, 86% dintre respondenţii din ţara 
noastră cred că aceasta va fi eficientă prin acţiunea comună a tuturor statelor lumii. 

În opinia populaţiei anchetate din ţara noastră, responsabilitatea pentru 
combaterea schimbărilor climatice revine mai ales guvernului naţional (39%), 
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întreprinderilor şi industriilor (30%) şi Uniunii Europene (30%). Doar 6% dintre 
respondenţi consideră că responsabilitatea este una colectivă ce implică întreaga 
societate. 

Aproape jumătate dintre respondenţii europeni (49%) au declarat că ei au 
întreprins personal unele acţiuni în ultimele şase luni pentru a combate schimbările 
climatice, în timp ce 47% au spus că ei nu au întreprins nicio acţiune în acest sens 
în ultimele şase luni. 

În proporţie ridicată, populaţia din statele membre ale Uniunii Europene ia 
măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. 94% dintre respondenţi au 
menţionat că au întreprins cel puţin o acţiune cu privire la schimbările climatice. 
Reducerea cantităţii de deşeuri şi separarea acestora pentru reciclare este principala 
acţiune întreprinsă de 74% din populaţia anchetată, urmată de reducerea 
consumului de produse de unică folosinţă de câte ori este posibil (57%) şi de 
cumpărarea de produse alimentare locale şi sezoniere de câte ori este posibil (49%). 

Un procent însemnat (89%) dintre respondenţii români a afirmat că a luat cel 
puţin o dată măsuri privind schimbările climatice. Acţiunile principale întreprinse 
de ei sunt cumpărarea de produse alimentare locale şi sezoniere ori de câte ori este 
posibil (42%), reducerea cantităţii de deşeuri şi separarea acestora pentru reciclare 
(37%) şi cumpărarea de aparate de uz casnic mai eficiente energetic decât alte 
modele (34%). 

Există o atitudine pozitivă în rândul populaţiei din ţările Uniunii Europene cu 
privire la lupta împotriva schimbărilor climatice care ar aduce unele beneficii 
economice. 81% dintre respondenţi cred că combaterea schimbărilor climatice şi 
utilizarea mai eficientă a energiei pot stimula economia şi locurile de muncă în UE. 
O proporţie de 92% dintre respondenţii europeni cred că este important ca guvernul 
să sprijine îmbunătăţirea eficienţei energetice până în 2030, 52% considerând că 
este „foarte important”. 

De asemenea, un procent de 91% spune că este important ca guvernul să 
stabilească obiective privind creşterea cantităţii de energie regenerabilă folosită 
până în 2030, 52% afirmând că este „foarte important”. 

Atitudinea populaţiei din România cu privire la lupta împotriva schimbărilor 
climatice este de asemenea pozitivă. Dintre respondenţii români, 75% sunt de 
acord că acţiunile pentru combaterea schimbărilor climatice şi utilizarea mai 
eficientă a energiei pot stimula economia şi locurile de muncă în UE. 43% sunt 
„total de acord” cu aceasta. Respondenţii români, în proporţie de 93%, consideră că 
este important ca guvernul să acorde sprijin pentru îmbunătăţirea eficienţei 
energetice până în 2030, iar 56% afirmă că este „foarte important”. Similar, o 
pondere de 91% crede că este important ca guvernul să stabilească ţinte privind 
creşterea cantităţii de energie regenerabilă folosită până în 2030, 52% spunând că 
este „foarte important”. 
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POLITICI PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE LA NIVEL INTERNAŢIONAL  
ŞI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

Politicile climatice urmăresc limitarea încălzirii globale la mai puţin de 2ºC 
faţă de temperatura medie din perioada preindustrială, pentru a se evita apariţia 
unor consecinţe negative la scară planetară ce-ar putea afecta mediul şi societatea. 

Aceasta reprezintă un obiectiv la care au aderat statele lumii în anul 1992, cu 
ocazia Convenţiei cadru a Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea de la Rio 
de Janeiro şi prin semnarea Protocolului de la Kyoto, adoptat în Japonia în 1997. 
Protocolul prevede pentru statele semnatare, inclusiv pentru majoritatea statelor 
membre ale UE, care au ratificat documentul, obligaţii (legale) de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008–2012, cu o medie de 5% faţă de 
nivelul din 1990, iar în perioada 2013–2020, cu o medie de 18% faţă de acelaşi 
nivel de referinţă. 

Un nou acord privind clima, semnat la Paris în 2015, în cadrul Conferinţei 
Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, a stabilit ca principal obiectiv 
obligatoriu pentru statele semnatare1 menţinerea creşterii temperaturii globale în 
acest secol sub 2ºC faţă de nivelul din perioada preindustrială şi chiar limitarea 
creşterii la mai puţin de 1,5ºC şi, în plus, dezvoltarea capacităţii statelor de a face 
faţă efectelor schimbărilor climatice, mai ales a celor în curs de dezvoltare şi a 
celor mai vulnerabile.  

Politica Uniunii Europene urmează calea de atenuare a schimbărilor climatice 
şi de adaptare la efectele negative ale acestora asupra societăţii, economiei şi 
mediului, fiind fundamentată atât pe conceptul de atenuare, cât şi pe cel de 
adaptare. 

Pentru a evita impactul negativ al schimbărilor climatice la nivelul Uniunii 
Europene se iau măsuri de atenuare şi de adaptare la consecinţele acestor 
schimbări. Măsurile de atenuare se referă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon, în timp ce măsurile de 
adaptare urmăresc să reducă riscurile şi pagubele provocate de efectele negative 
prezente sau viitoare, dar şi să exploateze potenţialele beneficii (Comisia 
Comunităţilor Europene, 2007). 

În ceea ce priveşte reducerea schimbărilor climatice, eforturile Uniunii 
Europene datează din 1990, când Uniunea şi-a fixat ca obiectiv stabilizarea 
emisiilor de carbon (CO2) la nivelul din 1990. În acest sens s-a acţionat prin măsuri 
de atenuare, cum sunt: creşterea utilizării energiei regenerabile, îmbunătăţirea 
eficienţei energetice în industrie, în construcţii şi a aparatelor electrocasnice, 
îmbunătăţirea managementului deşeurilor etc. care urmăresc, de asemenea, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (Comisia Europeană, 2014). 

                                                   
1 Între statele semnatare se numără şi SUA, care însă au anunţat intenţia de a se retrage din 

Acord (Euroactiv.ro). 
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Combaterea schimbărilor climatice reprezintă una dintre temele strategiei 
Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 
Strategia cuprinde obiective care urmăresc ca, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din UE să fie reduse cu cel puţin 20% (din nivelurile din 1990), o 
cantitate de energie de 20% din consumul total să provină din surse regenerabile, 
iar eficienţa energetică să fie îmbunătăţită cu 20% (idem).  

Urmare a politicilor de diminuare a schimbărilor climatice în Uniunea 
Europeană s-a produs o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Astfel, în 
perioada 1990–2014, în UE (28) emisiile poluante (echivalent în CO2) au 
înregistrat, faţă de nivelul de referinţă de 100% din 1990, o scădere de 7,8% 
ajungând la 92,2% în anul 2000 şi de 22,6%, ajungând la 77,4% în anul 2014 
(Eurostat, 1990, 2000, 2014, după European Environment Agency – EEA). 

După cum s-a arătat, un rol important în combaterea schimbărilor climatice îl 
are promovarea energiei provenite din surse alternative. În urma măsurilor luate în 
această direcţie, ponderea energiei regenerabile în consumul final de energie a 
crescut de la 14,4% în anul 2012 la 16,7% în anul 2015, cu o ţintă de 20% în anul 
2020 (Eurostat, 2012, 2015, după EEA). 

Prin obiectivele arătate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
utilizarea surselor regenerabile şi creşterea eficienţei energetice cu orizont de timp 
2020, UE şi-a propus trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon, crearea de 
locuri de muncă, realizarea unei economii competitive etc. 

În prezent, acţiunile UE vizează aplicarea măsurilor de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră prevăzute de protocolul de la Kyoto, pentru perioada 
2013–2020, iar măsurile din noul acord privind schimbările climatice semnat la 
Paris în 2015 vor fi aplicate începând din anul 2020. 

Pe lângă atenuarea schimbărilor climatice, respectiv reducerea şi prevenirea 
emisiilor de dioxid de carbon, la nivelul Uniunii Europene se duce o politică de 
adaptare la efectele negative ale modificării climei, al cărei obiectiv este 
anticiparea riscurilor şi creşterea rezistenţei sau rezilienţei sistemelor umane şi 
naturale la efectele schimbărilor climatice. 

Este vorba despre dezvoltarea capacităţii de a face faţă unor consecinţe, cum 
sunt cantităţi mai mari de precipitaţii, temperaturi mai ridicate sau mai scăzute, 
resurse de apă mai reduse cantitativ, furtuni mai intense sau mai frecvente şi care 
se pot produce în prezent sau în viitor. 

Pentru întărirea acestei capacităţi s-a susţinut nevoia de adaptare, de 
anticipare şi de luare de măsuri în vederea prevenirii sau minimizării efectelor. În 
acest sens, Comisia Europeană a elaborat documente, precum: Carta verde din 
2007 privind Adaptarea la schimbările climatice în Europa – posibilităţi de 
acţiune ale Uniunii Europene şi Carta albă din 2009 – Adaptarea la schimbările 
climatice: către un cadru de acţiune la nivel european. 

Acestea prevăd politici care cresc rezistenţa la schimbările climatice, 
respectiv strategii de adaptare şi măsuri specifice în domenii vulnerabile, cum sunt 
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agricultura, industria, în special cea energetică, transporturile, infrastructura, 
resursele de apă, ecosistemele şi, mai ales, sănătatea umană (Carta albă, 2009). 

Măsurile de adaptare cuprind: măsuri tehnologice, măsuri bazate pe 
ecosisteme şi măsuri care vizează schimbări de comportament (Agenţia Europeană 
de Mediu – AEM, 2010). 

Ca exemple practice de măsuri de adaptare enumerăm sistemele de avertizare 
timpurie referitoare la valurile de căldură, seceta şi riscurile privind deficitul de 
apă, diversificarea culturilor agricole, apărarea împotriva inundaţiilor din zonele de 
coastă şi din albiile râurilor, gestionarea riscurilor în caz de catastrofe, dezvoltarea 
infrastructurii verzi etc. (AEM, 2010). 

Adaptarea la schimbările climatice include, după cum s-a menţionat anterior, 
adoptarea de măsuri şi în domeniul social şi al sănătăţii umane, necesare ca urmare 
a expunerii populaţiei din Europa la riscurile şi consecinţele acestor schimbări. 

Modificarea condiţiilor meteorologice ale aerului, apei, calităţii şi cantităţii 
hranei, ecosistemelor, agriculturii, mijloacelor de trai şi a infrastructurii pot 
influenţa negativ sănătatea şi bunăstarea umană. 

Scopul urmărit prin politicile în acest domeniu este acela de a întări 
capacitatea populaţiei de a face faţă modificărilor nefavorabile ale climei, de a 
reduce mortalitatea şi morbiditatea în rândul populaţiei legate de fenomenele 
meteorologice extreme, precum şi de a reduce riscurile şi efectele asupra 
mijloacelor de trai şi a condiţiilor de locuit. Anumite segmente ale societăţii, ca de 
exemplu copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi, persoanele mai 
puţin înstărite sunt mai vulnerabile la modificarea condiţiilor climatice, ceea ce 
implică o atenţie mai mare în stabilirea politicilor (Pye şi alţii, 2008). 

În domeniul sănătăţii umane, Comisia Europeană a adoptat Planul de acţiune 
european privind mediul şi sănătatea 2004–2010 [The European Environment & 
Health Action Plan 2004–2010] (2004), prin care se propune îmbunătăţirea 
sănătăţii umane şi, odată cu aceasta, maximizarea beneficiilor potenţiale. 

În acest scop, planul prevede o serie de măsuri prin care să contribuie la 
furnizarea de informaţii populaţiei care să o ajute în luarea deciziilor în cazul unor 
ameninţări de mediu şi care îi pot proteja sănătatea şi bunăstarea. 

Pentru aceasta, în cadrul planului se subliniază ca importante îmbunătăţirea 
informaţiei cu privire la efectele poluării asupra sănătăţii, îmbunătăţirea 
cunoştinţelor privind mediul şi sănătatea, precum şi îmbunătăţirea comunicării 
privind riscurile legate de mediu şi sănătate pentru a oferi populaţiei informaţiile 
necesare pentru ca aceasta să poată face alegeri în cunoştinţă de cauză în ceea ce 
priveşte sănătatea şi bunăstarea proprii. 

Un alt document important elaborat de Comisia Europeană este Strategia 
Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice [An EU Strategy on 
adaptation to climate change] (2013) care urmăreşte, între altele, şi consolidarea 
capacităţii Uniunii Europene de a reacţiona la impactul schimbărilor climatice 
asupra sănătăţii umane. 
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În acest scop, strategia prevede mai multe acţiuni, între care menţionăm: 
– integrarea sănătăţii în politicile şi măsurile de atenuare şi adaptare la 

schimbările climatice din toate sectoarele; 
– dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie în cazul fenomenelor extreme 

şi a epidemiilor de boli, pentru a reduce expunerea individuală şi comunitară; 
– pregătirea sistemelor de sănătate pentru a-şi îmbunătăţi capacitatea de 

reacţie la impactul fenomenelor asociate schimbărilor climatice; 
– creşterea conştientizării publicului privind impactul schimbărilor climatice 

asupra sănătăţii prin dezvoltarea de programe educaţionale, campanii de informare. 
Acţiunile de combatere a schimbărilor climatice, alături de alte politici de 

dezvoltare durabilă, au condus la dezvoltarea de produse şi servicii mai puţin 
nocive şi mai curate pentru mediu şi sănătatea umană. 

Aceste sectoare economice cu emisii reduse de carbon acoperă domenii 
precum gestionarea şi controlul poluării (aerului, apei şi solului), managementul 
deşeurilor, energia din surse regenerabile şi reciclarea. În plus, un mediu mai curat 
favorizează dezvoltarea altor sectoare ale economiei, cum sunt agricultura 
ecologică sau ecoturismul. 

La nivelul Uniunii Europene, după cum arată datele Eurostat, sectorul 
bunurilor şi serviciilor privind mediul înregistra, în anul 2014, o valoare a cifrei de 
afaceri de aproximativ 709 miliarde euro, reprezentând 5,1% din PIB-ul Uniunii 
Europene ([env_ac_egss2], [nama_10_gdp]). 

Dezvoltarea acestui sector economic a contribuit, totodată, la crearea de 
locuri de muncă. Datele Eurostat arată că în Uniunea Europeană, în anul 2014, se 
înregistrau peste patru milioane de slujbe în economia cu emisii reduse de poluanţi 
[env_ac_egss1]. 

POLITICI PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN ROMÂNIA 

România urmează o politică de diminuare a schimbărilor climatice în acord 
cu politica Uniunii Europene şi cu acordurile internaţionale semnate cu privire la 
modificarea climei, între care se află şi cele menţionate anterior, respectiv 
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea de la Rio de 
Janeiro din 1992 şi Protocolul de la Kyoto din Japonia din 1997. 

Politica ţării noastre de combatere a schimbărilor climatice urmăreşte atât 
reducerea gazelor cu efect de seră, cât şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

Între documentele de referinţă ale acestei politici se află Ghidul privind 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice (GASC) din anul 2008 şi Strategia 
naţională a României privind schimbările climatice 2013–2020 din anul 2013. 

Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013–2020, 
elaborată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, stabileşte acţiuni de 
reducere a emisiilor de gaze cu efecte de seră şi de creştere a capacităţii de 
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absorbţie a CO2 din atmosferă, precum şi acţiuni de adaptare la efectele 
schimbărilor climatice. 

Referitor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Strategia prevede 
măsuri care vizează mai multe sectoare vulnerabile la efectele schimbărilor 
climatice, cum sunt energia, transportul, spaţiul locativ şi dezvoltarea urbană, 
procesele industriale, agricultura, utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării 
terenurilor, silvicultura şi gestiunea deşeurilor. 

Cât priveşte adaptarea la efectele schimbărilor climatice, Strategia se 
adresează de asemenea mai multor sectoare, respectiv industrie, agricultură şi 
pescuit, turism, sănătate publică, construcţii şi infrastructură, transport, resurse de 
apă, păduri, energie, biodiversitate, asigurări, activităţi recreative şi educaţie. 

Pentru adaptarea la schimbările climatice, Strategia prevede măsuri cum sunt: 
– monitorizarea efectelor schimbărilor climatice şi a vulnerabilităţii sociale şi 

economice; 
– integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în politici de 

dezvoltare la nivel sectorial; 
– identificarea de acţiuni de urgenţă la efectele schimbărilor climatice în 

sectoarele socio-economice vulnerabile; 
– dezvoltarea de acţiuni de informare şi conştientizare a actorilor implicaţi, 

mai ales a populaţiei, cu privire la importanţa reducerii emisiilor de gaze cu efect 
de seră în combaterea schimbărilor climatice. 

Conştientizarea populaţiei este o acţiune menită să schimbe comportamentul 
individual în privinţa consumului de bunuri şi servicii, cum este, de exemplu, cel 
legat de domeniul energetic, al transportului etc. În acest sens, Strategia cuprinde 
măsuri de informare şi conştientizare care urmăresc: 

– modificarea comportamentului de consum energetic în gospodării, prin 
folosirea raţională a sistemelor de iluminat, a aparatelor electrocasnice etc.; 

– încurajarea populaţiei de a utiliza transportul nemotorizat, ca de exemplu 
folosirea bicicletei, pentru unele activităţi: mersul la cumpărături, mersul la şcoală, 
mersul la serviciu etc.; 

– modificarea comportamentului de alegere a populaţiei, prin etichetarea cu 
privire la eficienţa energetică, în cazul achiziţionării de produse electrice şi 
electrocasnice cu eficienţă crescută. 

Aşa cum s-a arătat, politica de combatere a schimbărilor climatice a ţării 
noastre cuprinde atât atenuarea gazelor cu efect de seră, cât şi adaptarea la 
consecinţele modificărilor climatice. 

Legat de diminuarea gazelor cu efect de seră, aceasta are efecte pozitive 
contribuind la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului şi, implicit, la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie. 

În ţara noastră, emisiile de gaze poluante au scăzut în perioada 1990–2014. 
Astfel, faţă de nivelul de referinţă de 100% în anul 1990, emisiile nocive 
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(echivalente în CO2) s-au redus cu 43,1%, ajungând la 56,9% în anul 2000 şi cu 
53%, ajungând la 47% în anul 2014 (Eurostat, sdg_13_10, după EEA). Această 
situaţie se datorează mai ales restructurărilor din economia românească ce s-au 
petrecut după anul 1990. 

Între măsurile de reducere a gazelor poluante se numără şi cele din domeniul 
energiei şi al transporturilor. Promovarea surselor de energie durabilă reprezintă 
una dintre măsurile în domeniul energetic. Situaţia, în această privinţă, arată că 
ponderea consumului final de energie regenerabilă a crescut de la 22,8% în anul 
2012 la 24,8% în anul 2015, cu o ţintă de 24% în anul 2020 (Eurostat, t2020_31, 
după EEA). 

Alte măsuri pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră sunt cele din sectorul energetic aferent spaţiului 
locativ prin iniţierea unor programe pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a 
clădirilor, în ţara noastră majoritatea locuinţelor fiind lipsite de izolare termică. 

„Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe”, conform informaţiilor conţinute de pagina web a Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAP), a 
fost demarat în anul 2009 şi se adresează asociaţiilor de proprietari care doresc să 
reabiliteze termic blocurile de locuinţe construite înainte de anul 1990. 

Programul îşi propune, între obiective, reducerea pierderilor de căldură 
pentru încălzirea blocurilor de locuinţe şi, totodată, reducerea costurilor de 
întreţinere pentru încălzirea locuinţelor şi a apei calde menajere. 

Situaţia implementării acestui program, rezultată din datele MDRAP, citate 
de revista Capital (Urzică, 2016), arată că până în anul 2016 au fost reabilitate 
termic doar 3% din cele aproximativ 85 000 de blocuri construite înainte de 1990 
în ţara noastră. 

Pe linia îmbunătăţirii performanţei energetice a imobilelor a fost lansat un 
program de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor ocupate de persoanele cu 
venituri reduse. 

Proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile 
cu venituri reduse din România” a fost iniţiat în anul 2011, având ca obiectiv 
reducerea sărăciei de combustibil (fuel poverty) prin creşterea eficienţei energetice 
în clădiri, în gospodării şi comunităţi cu venituri reduse din România, conform 
prezentării de pe pagina web a ministerului. 

Proiectul a urmărit reabilitarea termică a peste 40 de obiective sociale 
(grădiniţe, creşe, dispensare, azile de bătrâni) din localităţile Călan, Petrila, Petroşani, 
Vulcan (jud. Hunedoara), Calafat şi Craiova (jud. Dolj) şi instalarea de centrale 
termice în clădiri sociale din comunităţile menţionate (conform sursei citate). 

De asemenea, pentru reducerea gazelor cu efect de seră în sectorul producerii 
energiei termice prin arderea lemnului şi a combustibililor fosili, a fost iniţiat 
Programul Casa Verde (Casa Verde Clasic şi Casa Verde Plus). 
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Acesta este un program prin care este finanţată instalarea, inclusiv înlocuirea 
sau completarea, de sisteme de încălzire care utilizează energia regenerabilă pentru 
producerea energiei termice utilizate pentru încălzirea şi obţinerea apei calde 
menajere în locuinţe şi clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuit. 

Prin acest program se urmăreşte încurajarea utilizării energiei regenerabile 
atât de către persoane fizice, cât şi de către unităţi administrativ-teritoriale, instituţii 
publice şi unităţi de cult. 

Programul Casa Verde Clasic a funcţionat, cu întreruperi, conform 
informaţiilor de pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu 
(AFM), în anii 2010, 2011 şi 2015. 

În legătură cu diminuarea gazelor poluante provenite din sectorul 
transporturilor, se promovează vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente 
energetic. Pentru aceasta a fost iniţiat Programul Rabla, care are ca scop înnoirea 
parcului auto din ţara noastră.  

Prin acest program se acordă o primă persoanelor care deţin autovehicule 
vechi şi poluante (mai vechi de opt ani pentru persoane fizice şi mai vechi de cinci 
ani pentru persoane juridice) şi care doresc să-şi caseze autoturismul şi să-şi 
achiziţioneze unul nou. 

Programul Rabla a început în anul 2005. În perioada 2005–2016, potrivit 
datelor Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), au fost casate 553 334 de 
autovehicule şi achiziţionate 311 005 (www.afm.ro/main/programe/psipan/ 
evolutie_rabla.pdf). Conform calculelor noastre, în fiecare an s-au casat în medie 
46 111 de autovehicule şi s-au achiziţionat 25 917. 

În procesul de adaptare la schimbările climatice un rol important revine 
domeniului sănătăţii populaţiei. 

Aşa cum s-a arătat, schimbările climatice determină evenimente meteorologice 
mai intense şi mai frecvente, precum creşterea temperaturii aerului şi instalarea 
fenomenului de caniculă, secetă, incendii, producerea de ploi abundente care 
conduc la inundaţii etc., în urma cărora populaţia poate avea de suferit, mai ales din 
punctul de vedere al sănătăţii.  

O situaţie a numărului persoanelor vulnerabile la schimbările climatice şi a 
celor afectate de fenomene naturale nefavorabile în anul 2016 oferă datele 
Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene, citate de Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului (2017). Astfel, conform datelor se remarcă numărul persoanelor 
vulnerabile la schimbările climatice, respectiv la fenomene extreme: perioade de 
frig extrem şi perioade de căldură extremă, – peste 3,1 milioane, precum şi numărul 
persoanelor afectate de înzăpeziri, ninsori şi temperaturi scăzute – peste 2,4 
milioane (Tabelul nr. 1). 
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Tabelul nr. 1 
 

Populaţia afectată de fenomene naturale nefavorabile în România, în anul 2016 
 

Fenomen natural nefavorabil Număr localităţi Număr persoane afectate 
Schimbări climatice 209* 3 119 416** 
Inundaţii 596 273 970 
Inundaţie sau alunecări de teren 70 73 915 
Secetă 171 681 984 
Înzăpeziri, ninsori, temperaturi scăzute 368 2 457 290 

Note: * Numărul localităţilor posibil afectate; ** Numărul populaţiei care locuieşte în zone vulnerabile la 
efectul schimbărilor climatice. 
Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2016, după Direcţiile de Sănătate Publică judeţene. 

 
Chiar dacă, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, „identificarea 

consecinţelor schimbărilor climatice asupra stării de sănătate rămâne încă de natură 
prospectivă” (2017: 361), se estimează că modificarea climei va afecta sănătatea 
umană prin: 

– efectele temperaturilor foarte mari şi a celor foarte scăzute; temperaturile 
extreme pot creşte riscul de decese premature; 

– riscul de îmbolnăvire ca urmare a contaminării apei în timpul inundaţiilor şi 
afectarea culturilor; 

– riscul de îmbolnăvire cauzat de alimente (contaminate) şi vectori, cum sunt 
insectele, care îşi modifică arealul de vieţuire în condiţiile schimbărilor climatice. 

Se apreciază că unele grupuri umane sunt mai vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice. Spre exemplu, la creşterea temperaturii aerului sunt 
deosebit de vulnerabili copiii şi persoanele în vârstă. De asemenea, persoanele 
defavorizate social sunt foarte vulnerabile la efectele modificării climei, deoarece 
ele au o capacitate de adaptare mai redusă prin lipsa posibilităţilor materiale. 

În prezent, în ţara noastră sunt monitorizaţi factorii de risc din mediul de 
viaţă şi de muncă. Pentru aceasta este implementat „Programul naţional de 
monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă” prin care se 
urmăresc unii indicatori de sănătate care pot fi influenţaţi de modificarea climei 
prin fenomene naturale extreme, cum sunt perioadele de frig şi cele de caniculă. 

Între acţiunile de adaptare la schimbările climatice în ţara noastră sunt şi cele 
de prevenire şi gestionare a fenomenelor naturale cu potenţial distructiv, legate de 
modificarea climei, cum sunt temperaturile extreme, inundaţiile, furtunile etc., care 
pot pune în pericol viaţa oamenilor, pot aduce prejudicii materiale sau pot afecta 
mediul înconjurător. 

Pentru a răspunde situaţiilor extreme generate de fenomene naturale distructive, 
precum cele arătate, în ţara noastră a fost creat Sistemul Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă.  

În cadrul acestui sistem, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
(IGSU) reprezintă instituţia abilitată care, împreună cu alte instituţii2 pe care le 

                                                   
2 Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), Serviciul Mobil de Urgenţă, 

Reanimare şi Descarcerare (SMURD) etc. 
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coordonează, urmăreşte să asigure „starea de normalitate a vieţii comunităţilor 
umane”, pentru care desfăşoară o serie de activităţi. 

Potrivit Legii nr. 481/2004 republicată privind protecţia civilă pentru 
protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea efectelor 
dezastrelor naturale, inclusiv a celor legate de modificarea climei (n.n.), sunt 
desfăşurate activităţi care vizează: 

– înştiiţarea, avertizarea şi alarmarea în situaţii de urgenţă, care constă în 
transmiterea prin mijloace specifice de avertizări şi mesaje, inclusiv prin radio şi 
televiziune, către populaţie pentru ca aceasta să poată lua măsuri în cunoştinţă de 
cauză, pentru a se proteja şi a adopta reguli de comportament adecvat situaţiei. 

– evacuarea şi adăpostirea populaţiei – măsuri ce vizează protejarea vieţii 
populaţiei în cazul unor situaţii de urgenţă, prin evacuarea acesteia în spaţii, cum 
sunt taberele pentru sinistraţi, unde pot fi asigurate condiţii pentru subzistenţă. 

Ca exemple de măsuri de adaptare la schimbările climatice redăm unele dintre 
recomandările pentru perioadele de caniculă (Caseta nr. 1), când temperatura aerului 
este foarte ridicată, iar gradul de confort termic depăşeşte pragul critic de 80 de 
unităţi, lansate de IGSU şi regăsite pe pagina de internet a instituţiei. Această 
iniţiativă are scopul de a preîntâmpina situaţii cu consecinţe nedorite asupra 
persoanelor şi se adresează atât autorităţilor publice locale, cât şi populaţiei.  

 
Caseta nr. 1 

 
Recomandări de măsuri şi comportament pentru adaptarea populaţiei în perioadele de caniculă 

 

Pe timp de caniculă autorităţile publice ar trebui să acţioneze prin: 
– supravegherea calităţii apei potabile din reţeaua de alimentare cu apă; 
– adaptarea programului serviciilor publice, astfel încât populaţia/cetăţenii să se poată deplasa 

către acestea evitând intervalele orare cu temperaturi foarte mari; 
– identificarea persoanelor aflate în dificultate şi a căror stare de sănătate ar putea fi afectată de 

caniculă şi ajutorarea acestora. 
Între recomandările referitoare la adaptarea populaţiei sunt cele care vizează comportamentul 

acesteia în viaţa de zi cu zi, respectiv: 
– evitarea expunerii la soare, a efortului fizic intens între orele 11.00 şi 18.00; 
– purtarea de haine adecvate, deschise la culoare, subţiri, a pălăriilor şi a ochelarilor de soare; 
– consumul a 1,5–2 litri de lichide pe zi (apă, sucuri naturale din fructe sau ceaiuri), consumul de 

fructe şi legume sau iaurt; 
– reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice – la locul de muncă – alternarea efortului 

dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite 
sau ventilate corespunzător; 

– evitarea de a lăsa copiii sau animalele de companie în autoturisme. 
De asemenea, unele recomandări vizează comportamentul populaţiei pe timpul desfăşurării unor 
activităţi recreative specifice perioadei calde a anului, ca de exemplu: 
– scăldatul doar în locuri special amenajate cu respectarea avertizărilor de interzicere a scăldatului; 
– supravegherea copiilor când se află în apă sau în apropierea ei, în piscine sau în apropierea acestora; 
– evitarea intrării în apă după mult timp petrecut la soare etc. 

Sursa: IGSU, http://legestart.ro/igsu-sfaturi-utile-privind-canicula. 
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În legătură cu sprijinul comunităţilor pe care IGSU îl acordă în situaţii de 
urgenţă, determinate de fenomene naturale extreme, menţionăm intervenţiile în 
cazul inundaţiilor din 28–29 iunie 2018, când echipe ale inspectoratului au venit în 
ajutorul administraţiei publice locale şi populaţiei din 20 de judeţe şi municipiul 
Bucureşti (IGSU, 2018). Între acţiunile desfăşurate de aceste echipe, conform 
sursei citate, s-au numărat: salvarea unor persoane surprinse de apă, evacuarea 
preventivă a unor persoane din locuinţă, salvarea şi adăpostirea animalelor 
surprinse de apă, evacuarea apei din gospodării (locuinţe, curţi, beciuri) afectate de 
inundaţii şi asigurarea apei potabile şi menajere prin potabilizarea apei. 

Unele măsuri de adaptare la schimbările climatice privesc asigurarea 
protecţiei persoanelor angajate în muncă în perioadele în care condiţiile 
meteorologice sunt nefavorabile. Astfel, Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2000 
stabileşte măsurile pe care angajatorii trebuie să le ia atunci când temperaturile 
aerului sunt extreme – foarte ridicate sau foarte scăzute (Caseta nr. 2). 

Temperaturile extreme sunt temperaturi exterioare ale aerului care „depăşesc 
+37 (grade C) sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest 
nivel” şi „scad sub -20 grade C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi 
echivalate cu acest nivel” şi care se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile 
consecutiv. 

 
Caseta nr. 2 

 
Măsuri de adaptare a persoanelor angajate în muncă în perioadele cu temperaturi extreme 

 

Conform OUG 99/2000, în perioada cu temperaturi extreme pozitive (caniculă), angajatorii 
trebuie să asigure măsuri minimale atât pentru ameliorarea condiţiilor de muncă, respectiv 
reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, 
alternarea efortului dinamic cu cel static; alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în 
locuri umbrite cu curenţi de aer, cât şi pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, cum sunt: 
asigurarea apei minerale, câte 2–4 litri/persoană/schimb; asigurarea echipamentului individual de 
protecţie; asigurarea de duşuri. 
De asemenea, OUG 99/2000 prevede că în perioadele cu temperaturi extreme negative (valuri de 
frig) angajatorii trebuie să asigure măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a 
salariaţilor care lucrează în aer liber, respectiv distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5–1 
litru/persoană/schimb; acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare şi în acest 
scop asigurarea de spaţii cu microclimat corespunzător ş.a. 
În cazul în care angajatorii nu pot asigura aceste condiţii, conform OUG 99/2000, vor lua alte 
măsuri ca de exemplu: reducerea duratei zilei de lucru; eşalonarea pe două perioade a zilei de 
lucru: până la ora 17,00 (în perioadele de caniculă) etc. Alte măsuri prevăzute de OUG 99/2000 
sunt cele pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi 
extreme, cum sunt: asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului 
medical periodic pentru depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi 
crescute sau scăzute, trecerea în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă, 
asigurarea primului ajutor persoanelor afectate etc. 

Sursa: OUG 99/2000. 
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Creşterea rezistenţei la efectele schimbărilor climatice implică, de asemenea, 
dezvoltarea unui sistem de asigurări în caz de riscuri naturale. Un asemenea 
sistem este o modalitate prin care populaţia îşi poate asigura locuinţa sau culturile 
agricole, fiind despăgubită în cazul în care acestea sunt afectate în urma producerii 
unor calamităţi naturale (ne referim la evenimente extreme a căror producere este 
legată de schimbările climatice). 

În ceea ce priveşte asigurarea locuinţei, potrivit Legii 260/2008, încheierea de 
către populaţie a unei poliţe de asigurări împotriva dezastrelor naturale este 
obligatorie. Riscurile asigurate prin poliţă sunt inundaţiile, cutremurele şi 
alunecările de teren. Prin poliţa de asigurare sunt acoperite daunele prin 
despăgubiri pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă din mediul urban şi din 
mediul rural în cazul producerii riscurilor asigurate. 

O analiză privind situaţia asigurării locuinţelor împotriva dezastrelor naturale 
în ţara noastră arată că, în timp ce numărul de locuinţe existente la sfârşitul anului 
2016 era de 8 929 167, conform datelor INS, numărul poliţelor de asigurare era de 
1 660 916 (43,1% pentru case şi 56,9% pentru apartamente) în anul 2017 (luna 
septembrie), conform PAID-ului (www.paidromania.ro), ceea ce înseamnă un grad 
de cuprindere în asigurare de 18,6%. 

Situaţia pe medii de rezidenţă relevă că cel mai mare grad de cuprindere în 
asigurare era pentru locuinţele din mediul urban – 75,3%, iar pentru mediul rural 
era de doar 24,7% (PAID, www.paidromania.ro). 

La nivelul judeţelor şi al Municipiului Bucureşti, gradul de cuprindere în 
asigurare a locuinţelor variază între 44,6% în Municipiul Bucureşti şi 8,2% în 
judeţul Mehedinţi (Tabelul nr. 2). Între judeţele cu grad de cuprindere în asigurare 
a locuinţelor mai ridicat se află Timiş cu 29%, Braşov cu 27,4%, Prahova – 22,2%, 
Constanţa – 21,7% şi Covasna –20,7%, iar între judeţele cu grad mai redus se află 
Olt – 8,2%, Gorj – 8,5%, Botoşani – 8,7% şi Vaslui – 8,9%. 

Măsurile de adaptare în domeniul agricol se bazează pe Legea nr. 281/2010 
care reglementează ajutoarele de stat ce sunt acordate producătorilor agricoli, 
începând cu anul 2010, în caz de pierderi cauzate de calamităţi naturale. Această 
lege completează Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 şi înlocuieşte Legea nr. 
381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în 
agricultură. 

Cât priveşte asigurarea culturilor agricole, principalele riscuri asigurate de 
societăţile de asigurări sunt: îngheţuri târzii de primăvară, grindină, ploi torenţiale, 
furtună/vijelie, incendii, alunecări şi prăbuşiri/surpări de terenuri cultivate şi 
îngheţuri timpurii de toamnă (Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, f.a.). 
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Tabelul nr. 2 
 

Situaţia pe judeţe a gradului de cuprindere în asigurare a locuinţelor, 2017 
 

Judeţul Numărul de 
locuinţe/judeţ 

Număr de PAD în 
vigoare/judeţ 

Gradul de cuprindere 
în asigurare (%) 

Alba 152 779 22 338 14,6 
Arad 195 538 36 924 18,9 
Argeş 278 371 41 597 14,9 
Bacău 281 536 46 138 16,4 
Bihor 251 272 35 552 14,1 
Bistriţa-Năsăud 118 621 22 829 19,2 
Botoşani 177 404 15 447 8,7 
Brăila 138 072 22 318 16,2 
Braşov 245 265 67 223 27,4 
Buzău 202 385 31 614 15,6 
Călăraşi 128 252 12 795 10,0 
Caraş-Severin 137 931 23 796 17,3 
Cluj 329 432 64 955 19,7 
Constanţa 289 733 62 919 21,7 
Covasna 90 693 18 744 20,7 
Dâmboviţa 215 942 25 312 11,7 
Dolj 285 034 36 587 12,8 
Galaţi 232 949 42 239 18,1 
Giurgiu 119 907 14 650 12,2 
Gorj 160 920 13 640 8,5 
Harghita 135 922 17 766 13,1 
Hunedoara 200 201 32 327 16,1 
Ialomiţa 114 756 13 798 12,0 
Iaşi 321 613 54 443 16,9 
Maramureş 205 422 29 303 14,3 
Mehedinţi 132 134 10 836 8,2 
Mureş 231 220 44 359 19,2 
Neamţ 222 281 28 525 12,8 
Olt 191 238 15 707 8,2 
Prahova 326 097 72 376 22,2 
Sălaj 102 822 14 056 13,7 
Satu Mare 146 142 22 241 15,2 
Sibiu 179 052 40 810 22,8 
Suceava 269 044 44 745 16,6 
Teleorman 172 368 15 674 9,1 
Timiş 294 913 85 415 29,0 
Tulcea 97 870 14 930 15,3 
Vâlcea 183 553 23 272 12,7 
Vaslui 176 436 15 672 8,9 
Vrancea 158 055 24 115 15,3 
Municipiul Bucureşti 858 350 382 939 44,6 
Total 8 929 167 1 660 916 18,6 

Sursa: prelucrare date INS, TEMPO-online, baza de date, Locuinţe existente la sfârşitul anului pe 
forme de proprietate, judeţe şi localităţi, 2016 şi PAID, https://www.paidromania.ro/harta-pad. 
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Sistemul de asigurări pentru culturi agricole nu a acoperit (până de curând) şi 
riscul la secetă, deşi aceasta este un fenomen care se produce an de an şi pe 
suprafeţe tot mai extinse şi cauzează pierderi semnificative producţiilor agricole. 

În lipsa unor sisteme de irigaţii în agricultură, seceta reprezintă un risc 
extrem de mare în ţara noastră. 

Legat de încheierea de asigurări pentru culturile agricole împotriva riscurilor 
naturale menţionate de către producătorii agricoli, conform datelor Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, citate de revista InfoMediu Europa, numărul de contracte 
a scăzut în perioada 2012–2015 de la 25 002 în 2012 (trimestrul II) la 17 902 în 2013 
(trimestrul II), la 17 035 în 2014 (trimestrul II) şi la 14 328 în 2015 (trimestrul II). 
Această situaţie arată un interes scăzut al producătorilor agricoli pentru încheierea de 
contracte de asigurare a culturilor agricole în caz de calamităţi naturale. 

Pentru adaptarea la schimbările climatice în domeniul agricol, deosebit de 
importantă este dezvoltarea irigaţiilor pentru culturi. Fenomenele naturale extreme, 
precum secetele şi inundaţiile legate de modificarea climei, au un impact puternic 
asupra agriculturii în ţara noastră, după cum s-a arătat în lucrări anterioare (Humă, 
2017, după CNCSDTD, 2008), conducând la diminuarea recoltelor cu 30–50% în 
fiecare an. Afectate sunt atât marile ferme comerciale, cât şi fermele de subzistenţă, 
micii fermieri numărându-se între categoriile de populaţie cele mai vulnerabile la 
riscurile naturale. 

Referindu-ne la fenomenul de secetă, acesta implică riscuri crescute de 
calamitare a culturilor agricole pentru fermierii din ţara noastră, dar în special 
pentru cei din regiunile din sudul şi sud-estul ţării. Riscurile pentru aceştia sunt de 
natură economică şi socială – reducerea securităţii financiare, reducerea 
mijloacelor de trai, reducerea surselor de hrană şi creşterea nivelului sărăciei 
(Chiriac şi alţii, 2005).  

Aceste riscuri crescute sunt cauzate şi de lipsa irigaţiilor în cazul culturilor 
agricole. În prezent, suprafeţele pe care se efectuează irigaţii sunt mici şi fluctuează 
de la an la an, iar impactul negativ al secetelor asupra producţiilor nu este atenuat 
(Humă, 2017). Suprafaţa agricolă în România este de peste 14,6 milioane ha  
(14 630,1 mii ha în anul 2014) (INS, 2016), iar din această suprafaţă, în anul 2014, 
s-au irigat doar 145,4 mii ha (4,9%) (INS, 2016), în anul 2015 – 173,2 mii ha 
(5,8%), iar în anul 2016 – 152,9 mii ha (5,1%) (INS, 2017). 

Pentru a diminua efectele negative ale secetelor, documentele strategice 
prevăd măsuri de adaptare în domeniul agricol, între care se află şi extinderea 
utilizării apei în agricultură prin reabilitarea şi modernizarea sistemelor de irigaţii 
(CNCSDTD, 2008). 

În cadrul politicilor de adaptare la modificările climatice un rol deosebit îl 
are protecţia socială, întrucât anumite categorii de populaţie sunt extrem de 
vulnerabile la condiţiile unei clime în schimbare. Creşterea costurilor energiei, ca 
parte a politicilor de combatere a schimbărilor climatice, respectiv reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, afectează disproporţionat gospodăriile sărace. 
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Este vorba despre o politică de sprijin a categoriilor de populaţie cu venituri 
mici, concretizată prin acordarea de ajutoare de încălzire a locuinţelor, care să 
prevină şi să combată sărăcia energetică – fuel poverty, prin acordarea de ajutoare 
de urgenţă pentru sprijinirea familiilor aflate în situaţii de necesitate cauzate de 
fenomene naturale extreme, precum şi prin acordarea de ajutoare pentru asigurarea 
obligatorie a locuinţelor. 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece care stabileşte condiţiile în acordarea ajutorului. Astfel, potrivit 
Ordonanţei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei este destinat consumatorilor 
vulnerabili (subl. n.), respectiv persoanelor singure sau familiilor care nu pot 
asigura menţinerea condiţiilor termice adecvate (21°C) în locuinţă, din cauza 
veniturilor mici situate sub pragul stabilit de actul normativ.  

Scopul acestei măsuri este de a acoperi integral sau parţial cheltuielile cu 
încălzirea locuinţei în sezonul rece, adică cinci luni din an în perioada dintre 1 
noiembrie şi 31 martie. 

De acest ajutor se bucură consumatorii de energie termică în sistem 
centralizat, gaze naturale şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, precum şi 
consumatorii de energie electrică (datele statistice consemnează ajutoarele de 
încălzire cu energie electrică pentru consumatori începând cu anul 2013). 

Analiza statistică a datelor privind ajutoarele de încălzire acordate 
consumatorilor vulnerabili, în anul 2016, arată că acestea au fost în valoare de 148 
566,0 mii lei, ceea ce reprezintă 1,27% din beneficiile (11 670 322,3 mii lei – INS, 
2018) finanţate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 

Din suma alocată ajutoarelor de încălzire, cele pentru energia termică 
furnizată în sistem centralizat au fost de 26 538,7 mii lei, adică 17,9%, cele pentru 
încălzirea cu gaze naturale de 50 994,1 mii lei – 34,3%, cele pentru încălzirea cu 
lemne, cărbuni sau combustibil petrolier de 67 197,7 mii lei – 45,2%, iar cele 
pentru încălzirea cu energie electrică de 3 835,5 mii lei – 2,6% (Tabelul nr. 3). 

 
Tabelul nr. 3 

 

Ajutoare de încălzire acordate consumatorilor vulnerabili în anul 2016 
 

 mii lei % 
Ajutoare de încălzire cu energie termică furnizată în sistem centralizat 26 538,7 17,9 
Ajutoare de încălzire cu gaze naturale 50 994,1 34,3 
Ajutoare de încălzire cu lemne, cărbuni sau combustibil petrolier 67 197,7 45,2 
Ajutoare de încălzire cu energie electrică 3 835,5 2,6 
Total 148 566,0 100 

Sursa: prelucrare date statistice – INS, 2018, tabel 6.9 beneficii şi servicii de asistenţă socială, p. 276. 
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Ajutoarele de urgenţă vizează persoanele defavorizate social afectate de 
calamităţi naturale – precipitaţii abundente, inundaţii – în baza Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat. Aceasta, în Art. 28, alin. (1) prevede că „Guvernul, 
la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi primarii pot 
acorda ajutoare de urgenţă în limita fondurilor existente, familiilor şi persoanelor 
care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale...”. 

Cât priveşte politica de sprijin prin ajutoare pentru asigurarea obligatorie a 
locuinţei împotriva calamităţilor naturale, inclusiv a celor legate de schimbările 
climatice, cutremure, alunecări de teren şi inundaţii, acestea sunt orientate către 
persoanele cele mai sărace, respectiv familiile beneficiare de venit minim garantat. 
Conform datelor statistice, în anul 2016, contribuţiile pentru asigurarea obligatorie 
a locuinţelor pentru familiile beneficiare de venit minim garantat au fost de 3 055,1 
mii lei, ceea ce reprezintă 0,03% din beneficiile finanţate de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (INS, 2018). 

Implementarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, împreună cu 
alte politici de dezvoltare durabilă, are drept rezultat dezvoltarea de produse şi 
servicii mai puţin poluante şi mai prietenoase pentru mediu şi sănătatea umană. 

Datele Eurostat arată că sectorul bunurilor şi serviciilor de mediu a înregistrat 
în anul 2014 o valoare a cifrei de afaceri de cca opt miliarde euro 
([env_ac_eggs2]), ceea ce reprezintă aproximativ 5,4% din PIB-ul ţării noastre 
([nama_10_gdp]). 

Dezvoltarea sectorului economic de bunuri şi servicii prietenoase cu mediul a 
contribuit la crearea de locuri de muncă, astfel încât în anul 2014 existau peste  
120 000 de slujbe în acest sector, după cum indică datele Eurostat [env_ac_eggs1]. 

CONCLUZII 

Analiza privind atitudinea populaţiei faţă de modificarea climei arată că 
populaţia de pretutindeni este îngrijorată în legătură cu schimbările climatice 
globale, pe care le percepe ca pe o ameninţare prin consecinţele pe care acestea le 
au în prezent sau le pot avea în viitor. 

Raportul Global Concern about Climate Change, Broad Support for Limiting 
Emissions, care analizează opinia publică din 40 de state referitoare la schimbările 
climatice, arată că populaţia este îngrijorată în legătură cu acest fenomen: o 
pondere însemnată a respondenţilor – 85% – afirmând că acestea reprezintă o 
problemă serioasă.  

La nivel european, populaţia este de asemenea îngrijorată cu privire la 
schimbările climatice globale. Raportul Schimbările climatice. Eurobarometru 
Special 435 [Climate Change. Special Eurobarometer 435] (European Commission, 
2015), bazat pe cercetarea opiniei publice din 28 de state membre ale Uniunii 
Europene, arată că 91% din populaţia cercetată consideră schimbările climatice 
globale o problemă serioasă. 
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În România, o pondere de 74% din populaţia cercetată consideră că 
schimbările climatice sunt o problemă „foarte gravă”. O proporţie de 12% dintre 
respondenţi consideră chiar că aceasta este cea mai gravă între problemele lumii în 
prezent. Schimbările climatice sunt percepute ca a treia problemă foarte serioasă cu 
care se confruntă omenirea după sărăcie, foamete şi lipsa apei potabile (36%) şi 
situaţia economică (24%). 

La nivel internaţional, european şi naţional se întreprind acţiuni de atenuare şi 
adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice. 

În Uniunea Europeană (28 de state), acţiunile de diminuare a schimbărilor 
climatice, în perioada 1990–2014, au condus la reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră (echivalent în CO2), faţă de nivelul de referinţă de 100% din 1990, cu 
22,6%, ajungând la 77,4% în anul 2014 (Eurostat, 1990, 2014, după EEA). 

Totodată, măsurile de combatere a schimbărilor climatice, alături de alte 
politici de dezvoltare durabilă, au dus la dezvoltarea unui sector economic de 
produse şi servicii mai puţin nocive şi mai curate pentru mediu şi sănătatea umană, 
care a înregistrat, conform datelor Eurostat, în anul 2014, o valoare a cifrei de 
afaceri de aproximativ 709 miliarde euro, reprezentând 5,1% din PIB-ul Uniunii 
Europene şi a contribuit la crearea a peste patru milioane locuri de muncă.  

Cât priveşte politica de adaptare a Uniunii Europene la efectele negative ale 
modificării climei, aceasta vizează anticiparea riscurilor şi creşterea rezistenţei 
sistemelor umane şi naturale, bazându-se pe strategii şi măsuri specifice destinate 
mai multor domenii vulnerabile.  

În domeniul social şi al sănătăţii umane – expunerea populaţiei din Europa la 
riscurile şi consecinţele schimbării climatice – scopul urmărit este acela de a întări 
capacitatea populaţiei de a face faţă modificărilor nefavorabile ale climei, de a 
reduce mortalitatea şi morbiditatea în rândul populaţiei legate de fenomenele 
meteorologice extreme, precum şi de a reduce riscurile şi efectele asupra 
mijloacelor de trai şi a condiţiilor de locuit. 

În România, prin acţiunile de reducere a emisiilor de gaze poluante din mai 
multe sectoare economice, dar mai ales a restructurărilor petrecute în economia 
românească după anul 1990, acestea (echivalente în CO2) au scăzut în perioada 
1990–2014, conform datelor Eurostat, faţă de nivelul de referinţă de 100% în anul 
1990, cu 53%, ajungând la 47% în anul 2014. 

Cât priveşte adaptarea la efectele schimbărilor climatice în ţara noastră, 
aceasta are în vedere mai multe domenii, cum sunt sănătatea publică, asigurările etc. 

Între acţiunile de adaptare sunt cele de prevenire şi gestionare a fenomenelor 
naturale cu potenţial distructiv, cele din domeniul sănătăţii populaţiei, cele care 
privesc asigurarea protecţiei persoanelor angajate în muncă în perioadele în care 
condiţiile meteorologice sunt nefavorabile. 

Măsurile de adaptare implică şi dezvoltarea unui sistem de asigurări în caz de 
riscuri naturale, precum şi irigarea culturilor agricole în perioadele secetoase. O 
analiză privind situaţia asigurării locuinţelor împotriva dezastrelor naturale şi 
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încheierea de asigurări pentru culturile agricole arată un interes scăzut al populaţiei 
pentru încheierea de contracte. Cât priveşte irigaţiile, ca măsură de adaptare, 
analiza arată că acestea se practică pe suprafeţe mici, care fluctuează de la an la an, 
fermierii confruntându-se cu un risc crescut de calamitare a culturilor agricole. 

În domeniul social, din cauza vulnerabilităţii la efectele modificărilor 
climatice se duce o politică de sprijin a categoriilor de populaţie cu venituri mici 
(sărăcie energetică – fuel poverty) concretizată prin acordarea de ajutoare de 
încălzire a locuinţelor, pe acordarea de ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea 
familiilor aflate în situaţii de necesitate cauzate de fenomene naturale extreme şi 
prin acordarea de ajutoare pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor. 

Implementarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, împreună cu 
alte politici de dezvoltare durabilă, are drept rezultat dezvoltarea de produse şi 
servicii mai puţin poluante şi mai prietenoase pentru mediu şi sănătatea umană. 
Sectorul bunurilor şi serviciilor de mediu, conform datelor Eurostat, a înregistrat în 
anul 2014 o valoare a cifrei de afaceri de cca 8 miliarde euro, ceea ce reprezintă 
aproximativ 5,4% din PIB-ul ţării noastre, şi a contribuit la crearea a peste 120 000 
de locuri de muncă. 
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he study presents a series of actions by which society is 
currently addressing the issue of climate change (global). 

We are considering the measures for mitigation and 
adaptation to the consequences of climate change taking place at the 
international, European and national level, with emphasis on the response 
policies of our country. 

We refer to the solutions that are being taken in Romania to reduce 
climate change in programmes aimed at the population, public institutions, 
administrative-territorial units and aiming to encourage the use of renewable 
energy and less polluting road transport. 

Concerning the national policy for adaptation to the consequences of 
climate change, the paper highlights some measures aimed at preventing 
situations with destructive potential for people and material goods, ensuring 
the protection of the persons employed, ensuring the social protection of the 
low income population categories, the development of the natural risk 
insurance system, the development of the irrigation system for agricultural 
crops. 

The analysis was carried out using statistical data (Eurostat, European 
Commission, Pew Research Center, National Institute of Statistics, etc.), 
strategic documents, normative acts, specialized papers, information 
contained in the websites of some institutions. 

Keywords: vulnerable social groups, adaptation to climate change, 
increasing human resistance to the effects of climate change; Romania. 
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ESTE ROMÂNIA O ŢARĂ DE ASISTAŢI SOCIAL?⎢ 

DANIEL ARPINTE 

rticolul are ca obiectiv analiza ultimei modificări a Legii 
venitului minim garantat, a 29-a de la adoptarea legii, din 
perspectiva motivaţiei legiuitorului pentru schimbările 

introduse şi a potenţialului impact pentru incluziunea beneficiarilor de ajutor 
social. Analiza datelor referitoare la beneficiile bazate pe testarea 
mijloacelor arată o situaţie contradictorie în raport cu motivele invocate 
pentru schimbarea legii, sistemul actual de ajutor social fiind subdimensionat 
în raport cu estimările privind sărăcia extremă şi oferind un nivel de protecţie 
total inadecvat. Articolul clarifică sistemul de beneficii bazate pe testarea 
mijloacelor, datele indicând o legătură evidentă între nivelul de dezvoltare 
economică şi rata beneficiarilor de ajutor social. Un alt element important 
evidenţiat în articol este nivelul redus al cheltuielilor pentru familie, copil şi 
excluziune socială, fiind printre cele mai reduse la nivel european, în 
condiţiile în care cheltuielile sociale se situează la jumătatea mediei 
europene. Concluziile articolului arată că modificările pentru Legea venitului 
minim garantat au la bază presupoziţii eronate, fiind ignorate priorităţile 
reale, extinderea formelor de suport care ar putea creştere gradul de 
independenţă a beneficiarilor de ajutor social sau asigurarea unui nivel de 
suport care să asigure acestora un nivel decent de trai.  

Cuvinte-cheie: venit minim garantat; sărăcie extremă; incluziune socială. 

INTRODUCERE 

Sistemul de acordare a ajutorului social a fost, de la înfiinţarea sa în 1995, 
subiect a numeroase modificări, cu scopul de a reduce dependenţa de beneficiu şi 
de a eficientiza gestionarea acestuia. Cele mai importante schimbări au fost aduse 
de Legea venitului minim garantat (VMG) în 2001, cea care a înlocuit un sistem de 
suport apreciat ca depăşit şi ineficient, creat prin Legea 67 din 1995 privind 
ajutorul social. Ulterior, legea VMG a fost modificată de 29 de ori, ultima dată în 
20181, fapt cu atât mai surprinzător cu cât sistemul VMG urmează a fi înlocuit 
integral de venitul minim de incluziune (VMI), prin Legea 196 din 2016, a cărei 
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intrare în vigoare a fost în mod repetat amânată, ultimul termen propus fiind aprilie 
2019. Noua lege de modificare şi completare a Legii nr. 416/2001 privind VMG 
acoperă, practic, mai puţin de un an până la intrarea în vigoare a Legii privind 
VMI, sugerând o situaţie de maximă urgenţă, o problemă socială presantă, care 
necesită măsuri corective imediate, în lipsa acestora fiind posibile consecinţe grave 
pentru întreaga societate. Expunerea de motive a actului normativ de modificare a 
legii justifică necesitatea modificărilor prin „impactul nefast” pe care îl are ajutorul 
social asupra pieţei muncii şi prin „crearea unei mentalităţi de asistat”. Documentul 
explică faptul că în România există aproape şapte milioane de persoane care 
beneficiază de asistenţă socială, „preferând să trăiască din ajutoare sociale de stat 
decât să se angajeze”. Iniţiatorii modificării menţionează şi un exemplu concret în 
sprijinul modificărilor, din judeţul Prahova, unde 800 de beneficiari au renunţat la 
masa de la cantina de ajutor social după ce le-a fost solicitată efectuarea de 
activităţi în folosul comunităţii2. 

Modificările introduse în lege sunt, în fapt, o serie de măsuri punitive care 
vizează relaţia adulţilor beneficiari de ajutor social cu munca. Astfel, se păstrează 
totalul orelor lucrate rezultat din tarifarea activităţii efectuate la valoarea salariului 
minim brut pe economie până la concurenţa sumei primite ca ajutor social, însă se 
elimină suma minimă primită ca ajutor social, în legea anterioară fiind de 50 lei de 
persoană, peste care exista obligaţia de a presta „activităţi sau lucrări de interes 
local. Legea clarifică şi conţinutul acţiunilor sau a lucrărilor de interes local, fiind 
enumerate explicit (cu menţiunea că nu sunt exclusive) lucrări de salubrizare, 
întreţinere spaţii verzi sau activităţi de sprijinire a serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă. O altă noutate se referă la obligaţia primarilor de a identifica 
ofertele de muncă sezonieră şi de a elabora un plan de acţiune care să includă 
ofertele disponibile şi repartizarea beneficiarilor de ajutor social pentru realizarea 
acestor activităţi, relaţiile contractuale fiind stabilite în relaţia directă dintre 
beneficiarul lucrărilor şi prestator, primarul având doar un rol de intermediar. 
Modificarea este cu atât mai importantă, cu cât legea este categorică în privinţa 
refuzului unui loc de muncă, fiind sancţionată cu suspendarea ajutorului social 
pentru 12 luni, după al doilea refuz. 

Aşadar, beneficiarul de ajutor social are obligaţia de a presta activităţile 
stabilite de primar, fără a fi necesar ca decizia să aibă la bază şi eventuala 
concordanţă cu competenţele beneficiarului de ajutor social sau cu un eventual plan 
pe termen lung de suport a unei vieţi independente. Beneficiarul de ajutor social 
este, aşa cum îl tratează textul legislativ, recipient al unei sume de bani primită ca 
ajutor, având obligaţia de a achita echivalentul sumei primite prin muncă. 
Obligativitatea de a accepta un loc de muncă, suplimentară celei de a contribui prin 
muncă până la concurenţa sumei primite ca ajutor social, este o măsură destinată 
                                                   

2 Sursa: Expunere de motive pentru propunerea legislativă referitoare la modificarea şi 
completarea Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
http://www.cdep.ro/proiecte/2018/100/90/2/em250.pdf, document accesat la data de 02/08/2018.  
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facilitării integrării pe piaţa muncii, dar care poate fi utilizată în mod arbitrar pentru 
încetarea dreptului la ajutor social, întrucât expune beneficiarul la potenţiale 
abuzuri din partea angajatorilor, nefiind posibilă declinarea ofertei atunci când 
aceasta nu răspunde aşteptărilor beneficiarului de ajutor social, libertate de care se 
bucură orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Practic, la al doilea 
refuz de a efectua activităţi sezoniere, intervine încetarea ajutorului social. Cel mai 
probabil, legiuitorul a introdus acest tip de măsură ca soluţie la pretinsa slabă 
disponibilitate a beneficiarului de ajutor social de a munci, fără a avea o analiză a 
profilului familiilor beneficiare de ajutor social, a motivelor pentru care se află în 
situaţia de dificultate şi fără a cunoaşte dacă aceeaşi măsură este adecvată pentru 
toţi beneficiarii, indiferent de situaţia în care se află şi dacă măsura are ca finalitate 
incluziunea socială a celor dezavantajaţi social.  

Legea VMG a fost modificată pornind de la pericolele semnalate de iniţiatori 
cu privire la efectele nefaste ale VMG asupra pieţei muncii, anume „crearea 
mentalităţii de asistat”, dar şi prin povara asupra bugetului de stat generată de 
ajutorarea acestora. Un prim argument adus de iniţiatorii modificării legislative 
este faptul că în România există, aşa cum spuneam anterior, aproximativ şapte 
milioane de persoane care beneficiază de asistenţă socială. Este de înţeles că, la o 
populaţie rezidentă de 19,6 milioane, numărul celor care primesc ajutor din partea 
statului (autorii modificării legislative fiind mai specifici, precizând că este vorba 
de asistenţă socială) pare a fi îngrijorător de mare, sugerând o povară bugetară 
semnificativă, dar şi necesitatea intervenţiei pentru a limita dependenţa de beneficii.  

Modificarea legii a fost operată pe un fond favorabil în acest sens. O analiză 
sumară a mass-media arată o preocupare constantă pentru tema protecţiei sociale 
persoanelor sau familiilor sărace, fiind evidentă însă tendinţa de a evidenţia 
ineficienţa instrumentelor de ajutor. Un număr foarte redus de apariţii media se 
referă la subiect într-o manieră neutră sau pozitivă, cel mai adesea, persoanele care 
primesc beneficii sociale fiind portretizate într-o manieră care arată că resursele 
utilizate pentru protecţia acestora sunt irosite. În mod frecvent se face referire la 
povara suportată de la buget (costuri mari, număr mare de beneficiari), 
competenţele beneficiarilor de ajutor social (analfabeţi, necalificaţi, dispreţ în 
raport cu educaţia) sau la raporturile acestora cu munca (rezistenţa participării la 
muncă, lipsa interesului de a munci) sau la stilul de viaţă neadecvat în raport cu 
situaţia în care se află (utilizarea resurselor pentru consum de alcool, tutun). Cele 
mai frecvente relatări din mass-media arată că „asistaţii sociali” preferă un trai 
modest din beneficii sociale, dar lipsit de grija şi efortul implicării în activităţi care 
ar putea să-i aducă un nivel de trai mai bun. Complementar, este subliniat şi refuzul 
acestora de a participa la activităţi în beneficiul comun, ocazionate de situaţii de 
urgenţă, cum ar fi inundaţiile sau ninsorile abundente. 

În majoritate covârşitoare, aceste atribute sunt congruente cu percepţia 
majorităţii populaţiei adulte, reflectată în reacţii din mediul online, dar şi 
confirmată şi de rezultate ale unor studii recente. O cercetare realizată de ICCV în 
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20133 (Arpinte, 2017) arată că populaţia adultă din România are o orientare 
predominant filantropică în privinţa percepţiei modului în care grupurile 
vulnerabile ar trebui să primească suport, copiii din familii vulnerabile, persoanele 
cu handicap, persoanele vârstnice având cea mai mare susţinere, în vreme ce copiii 
din familiile migranţilor, familiile sărace sau persoanele fără un loc de muncă au 
fost menţionate ca cel mai puţin îndreptăţite să primească ajutor. Identificând cinci 
dimensiuni ale meritului pentru suport (controlul, nevoia, identitatea, atitudinea şi 
reciprocitatea), Oorschot (van Oorschot, 2000) demonstrează că identitatea 
controlul şi reciprocitatea sunt cele mai importante. Aşadar, indivizii cu control 
mai redus asupra nevoii, cu nevoie mai mare, mai apropiaţi de grupul de referinţă, 
cu un grad de recunoştinţă mai ridicat faţă de cel care oferă suportul şi care 
manifestă reciprocitate sunt consideraţi mai meritori pentru suport. Relaţia cu 
munca, cel mai frecvent element de verificare a meritului statutului de „asistat 
social”, are calitatea de a fi sub controlul celui vizat. Refuzul de a munci, indiferent 
de ofertă, este o confirmare a lipsei de interes pentru a ieşi din situaţia de 
dependenţă, raţionamentul reţinând doar componenta volitivă, fără a include şi 
aspecte care ţin de recompensa muncii, costul de oportunitate, competenţele 
existente sau disponibilitate. Larsen (Larsen, 2006) explică relaţia dintre statul 
bunăstării şi valorile şi normele dominante, configuraţia unui regim al bunăstării 
fiind congruentă cu valori favorabile susţinerii acestuia. În cazul României, acest 
fapt se traduce printr-un set de valori care au rămas tributare politicilor sociale din 
perioada comunistă, cu măsuri de ocupare pe piaţa muncii şi cu beneficii care 
decurgeau din statutul de salariat. Practic, măsurile sau programele de tip rezidual, 
bazate pe testarea mijloacelor, n-au existat până la mijlocul anilor ’90, mai întâi 
prin Legea ajutorului social, rămas însă total ineficient până la reforma introdusă 
de legea VMG. O analiză a percepţiei populaţiei a 28 de state europene asupra 
cauzelor sărăciei (Da Costa şi Dias, 2015) arată că în statele dezvoltate economic 
sunt evidenţiate predominant cauzele individuale, în vreme ce în statele mai puţin 
dezvoltate explicaţia sărăciei se bazează mai degrabă pe injustiţia societăţii. Totuşi, 
autorii admit faptul că percepţia indivizilor poate fi influenţată nu doar de nivelul 
de dezvoltare economică, ci şi de factorii culturali sau politici. Un alt factor foarte 
important, care poate explica specificul ţărilor din fostul bloc comunist, este 
creşterea inegalităţii, care polarizează suportul pentru redistribuire şi care 
favorizează explicaţia cauzelor individuale (Habibov, 2013).  

                                                   
3 Ancheta la nivelul populaţiei adulte, cu un eşantion reprezentativ la nivel naţional (1 227 de 

respondenţi), a avut ca temă dominantă economia socială, însă au fost abordate şi două secţiuni 
distincte referitoare la participarea socială şi percepţiei implementării fondurilor europene la nivelul 
populaţiei. Referitor la utilizarea fondurilor europene din programarea financiară 2014–2020, a 
fostinvestigat modul în care se raportează populaţia adultă la domeniile prioritare de finanţare, 
principali beneficiari ai fondurilor şi opinia referitoare la grupurile vulnerabile care ar trebui să 
beneficieze în mod prioritar de suport în proiectele europene. 
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CINE SUNT BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ŞI CE PRIMESC  
DIN PARTEA STATULUI 

Autorii expunerii de motive pentru modificarea legii nu prezintă şi sursele de 
date utilizate în documentul de fundamentare, motiv pentru care voi încerca să 
clarific câţi beneficiari primesc suport din partea statului, inclusiv cel de ajutor 
social. Nu voi insista asupra beneficiarilor de masă la cantina de ajutor social care, 
deşi vizează categorii sociale într-o situaţie critică4, este un beneficiu cu pondere 
nesemnificativă în sistemul de asistenţă socială atât ca număr de beneficiari, cât şi 
ca efort bugetar. La nivel naţional, în anul 2017 cantinele sociale au avut un număr 
mediu de 11 981 beneficiari, în scădere faţă de 2015, când au fost 18 610 şi 2016 
cu 14 302 beneficiari. Trebuie însă menţionat că autorii modificării legislative au 
utilizat date eronate în exemplul celor 800 de beneficiari de cantină de ajutor social 
din Prahova. În realitate, pentru 2016, INS raporta pentru Prahova un total de 666 
beneficiari de cantină de ajutor social, iar în ultimele trei luni ale anului 2017, cele 
două cantine sociale din Prahova au avut aproximativ o medie totală de 526 beneficiari, 
în majoritate copii (109 faţă de 18 adulţi la cantina din Câmpina).  

Referitor la numărul persoanelor care beneficiază de asistenţă socială, cel mai 
probabil, cifra avansată de autorii modificării legislative reprezintă totalul 
beneficiilor acordate de MMJS, singura variantă care se apropie de şapte milioane.  

 
Tabelul nr. 1 

 
Număr de beneficii de asistenţă socială pentru anul 2016 

 

Beneficiu  
Beneficii pentru creşterea copilului acordate persoanelor cu handicap 8 644 
Alocaţia de stat pentru copii 3 662 793 
Alocaţia pentru susţinerea familiei 273 337 
Indemnizaţie pentru creşterea copilului 141 151 
Stimulent de inserţie 41 334 
Contribuţii pentru asigurările de sănătate aferente indemnizaţiei pentru creşterea copilului 144 421 
Alocaţii de plasament 40 735 
Ajutoare de urgenţă 1 779 
Ajutoare financiare 7 
Ajutoare sociale pentru asigurarea VMG (venitului minim garantat) 244 814 
Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate aferente ajutorului social pentru 
asigurarea VMG 244 761 

Contribuţii pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor pentru familiile beneficiare de 
VMG 52 434 

Ajutorul pentru persoane refugiate 202 

                                                   
4 Beneficiarii cantinelor de ajutor social sunt copiii sau tinerii care urmează o formă de 

învăţământ şi care provin din familii cu venituri sub venitul net lunar luat în calcul pentru stabilirea 
ajutorului social, pensionarii, invalizii şi bolnavii cronici sau orice persoană care, temporar, nu 
realizează venituri pentru o perioadă de 90 de zile pe an. 
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Indemnizaţia lunară pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual grav 41 530 
Indemnizaţia lunară pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat 617 394 
Buget complementar pentru persoanele cu handicap grav, accentuat si mediu 739 794 
Indemnizaţia lunară pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 9 884 
Alocaţia lunară pentru copiii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA 181 
Alocaţii de stat pentru copii cu handicap 63 150 
Facilitaţi financiare (transport interurban gratuit) pentru persoane cu handicap 94 166 
Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor pentru persoane cu handicap 1 169 
Ajutorul pentru acoperirea unei parţi din cheltuielile de înmormântare de la bugetul 
local 4 248 

TOTAL 6 427 928 

Sursa: INS. 
 
De precizat că în categoria beneficiilor de asistenţă socială sunt incluse şi 

beneficii universalist-categoriale (de exemplu alocaţia de stat pentru copii şi care se 
acordă oricărui copil, indiferent de situaţia financiară a familiei, valoarea fiind 
aceeaşi pentru toţi copiii, indiferent de nivelul veniturilor familiei, singura diferenţă 
fiind făcută pentru copiii cu handicap care beneficiază de un cuantum mai ridicat, 
respectiv 200 lei) şi beneficii asiguratorii, aşa cum este indemnizaţia pentru 
creşterea copilului şi care nu se acordă în lipsa unor contribuţii anterioare pentru o 
perioadă de cel puţin 12 luni. 

Aceste tipuri de beneficii sunt şi cumulative, fără a exista o plafonare a 
acestora, aşa cum este cazul unei familii care poate primi concomitent indemnizaţia 
pentru creşterea copilului, dar şi alocaţia de stat pentru copil. În cazul unor situaţii 
speciale (copil cu handicap sau copil adoptat), numărul de beneficii acordate va fi 
şi mai mare. Într-o situaţie similară se află şi familiile cu venituri mici, care pot 
cumula mai multe beneficii, dar care însă sunt plafonate până la un nivel stabilit 
prin lege, ajutorul social având rolul doar de a completa veniturile familiei, fie că 
provin din muncă sau din alte forme de sprijin de la stat. Excepţie fac o serie de 
beneficii pentru copii (alocaţia de stat pentru copii sau beneficiile pentru susţinerea 
participării la educaţie a copiilor care provin din familii cu venituri mici) sau cele 
pentru familiile cu venituri reduse (alocaţia pentru susţinerea familiei). În acelaşi 
mod se procedează şi cu contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate (233 960 
beneficiari în 2017) şi care se acordă beneficiarilor de ajutor social sau cu cele 
aferente indemnizaţiei pentru creşterea copilului (162 523 beneficiari). Aşadar, o a 
doua eroare de calcul provine din faptul că iniţiatorii modificării legislative au 
prezentat o sumă aritmetică a unor beneficii care se pot combina, rezultatul fiind un 
număr de beneficiari mai mic. De asemenea, în cei şapte milioane de „asistaţi 
sociali” sunt incluse şi persoanele cu handicap (634 153 de indemnizaţii plătite şi 
763 356 de bugete personale complementare în 2017), evident, cu aceeaşi menţiune 
că sunt beneficii care pot fi acordate simultan pentru unul şi acelaşi beneficiar.  

În cazul familiilor cu venituri reduse, inclusiv cele beneficiare de ajutor 
social, şi care au copii de până la 18 ani, se mai acordă o alocaţie pentru susţinerea 
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familiei între 82 de lei (echivalentul a 0,164 ISR pentru o familie cu un copil) şi un 
maximum de 428 lei (0,856 ISR pentru familia monoparentală cu patru sau mai 
mulţi copii), dacă veniturile familiei nu depăşesc 200 lei pentru fiecare membru. 
Pentru familiile cu venituri de peste 200 lei şi de până la 530 lei pentru fiecare 
membru (aşadar, familiile cu venit minim garantat nu sunt eligibile) cuantumul 
maxim este de 75 lei pentru familia cu un copil şi până la 408 lei pentru familia 
monoparentală cu patru sau mai mulţi copii.  

Modul în care Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) şi Institutul 
Naţional de Statistică (INS) prezintă datele referitoare la beneficiile sociale nu 
permite determinarea numărului unic al beneficiarilor (persoane sau familii) 
rezultat prin cumularea diferitelor beneficii sau servicii sociale, deşi un astfel de 
indicator ar fi fost foarte util pentru fundamentarea măsurilor de protecţie socială, 
în special celor destinate familiei, însă este evident că numărul persoanelor şi 
familiilor care primesc o formă sau mai multe de suport din partea statului este 
sensibil mai mic decât cel menţionat în nota de fundamentare a legii şi care se 
referă exclusiv la beneficiarii de ajutor social.  

Conform datelor MMJS, în 2017 a fost înregistrat un număr mediu de        
233 966 beneficiari de ajutor social (familii şi persoane singure), în scădere faţă de 
anul anterior, tendinţă care se menţine şi în primul semestru al anului 2018, când 
numărul de beneficiari de ajutor social a ajuns la nivelul anului 2012, scăderea faţă 
de 1 027 fiind de 12,5%, iar cea a sumelor plătite, de 14,2%. Cel mai probabil, 
modificările operate în lege în 2018 vor fi urmate de o altă scădere a numărului de 
beneficiari.  

 
Tabelul nr. 2 

 
Număr mediu de beneficiari de ajutor social şi sume plătite în perioada 2011–2017 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nr mediu 
beneficiari 

186 
704 214 888 216 868 240 651 245 545 244 814 233 966 

Sume plătite 
(mii lei) 

240 
618 414 292,3 529 241,3 665 053,3 673 411 811 680,7 781 129,8 

Suma 
medie/ lună 
plătită (lei) 

107 161 203 230 229 276 278 

Sursa: MMJS. 
 
Efortul bugetar pentru plata ajutoarelor sociale a fost în creştere constantă din 

2011, ca rezultat al creşterii numărului de beneficiari, dar mai ales al majorării 
cuantumului ajutorului social. Totuşi, alocarea financiară pentru ajutorul social 
rămâne modestă în raport cu celelalte beneficii de asistenţă socială gestionate de 
MMJS, în ianuarie 2018 fiind de 60,8 milioane lei, reprezentând 7,5% din totalul 
cheltuielilor cu principalele beneficii de asistenţă socială, cele mai mari sume fiind 
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alocate pentru alocaţia de stat pentru copii (43,7%) şi indemnizaţia pentru creşterea 
copilului (36,9%). 

 
Tabelul nr. 3 

 
Număr de beneficiari de asistenţă socială şi sume alocate pentru luna ianuarie 2018 

 

Beneficiu Număr 
beneficiari 

Buget alocat 
(lei) 

Buget 
alocat (%) 

Alocaţia de stat pentru copii 3 655 414 353 798 136 43,71 
Alocaţia pentru susţinerea familiei 246 150 40 458 125 5,00 
Indemnizaţia pentru creşterea copilului 170 907 298 398 589 36,87 
Stimulent de inserţie pentru creşterea copilului 89 337 55 983 764 6,92 
Ajutor social (venit minim garantat) 219 719 60 770 044 7,51 
TOTAL  809 408 658 100,00 

Sursa: MMJS. 
 
Câteva explicaţii sunt necesare referitor la dinamica numărului de beneficiari 

de ajutor social. Creşterea numărului de beneficiari începând cu 2011 este atât un 
efect al crizei financiare, cât şi al transferului finanţării de la autorităţile locale 
către Ministerul Muncii. Anterior anului 2011, plata ajutoarelor sociale era 
efectuată din bugetul autorităţilor publice locale, consecinţa fiind faptul că numărul 
de beneficiari înregistrat era semnificativ mai mic decât cel al beneficiarilor 
potenţial eligibili, consiliile locale cu bugete insuficiente (şi, de regulă, din zone cu 
o rată mare a sărăciei) neavând resurse financiare suficiente pentru a acoperi în 
întregime şi la timp cererile de ajutor înregistrate. După doi ani de relativă 
stabilizare a numărului de beneficiari, o altă creştere a numărului de beneficiari se 
înregistrează în 2014, nivel care se menţine şi în urmăritorii doi ani. În 2012 are loc 
o creştere semnificativă a sumelor plătite pentru ajutorul social, de peste 70%, 
comparativ cu 2011, în condiţiile în care numărul beneficiarilor a crescut cu doar 
aproximativ 15%, creştere care este datorată înlocuirii metodologiei de calcul a 
valorii ajutorului social, din 2012 fiind utilizat, conform Legii asistenţei sociale  
(L 292/2011), indicatorul social de referinţă (ISR), cu aplicarea unui indice social 
de inserţie (ISI). Astfel, suma medie plătită pentru fiecare beneficiar de ajutor 
social (persoană singură sau familie) a crescut în 2012 cu 50% faţă de 2011. Deşi 
în anii următori, cu excepţia anului 2015, valoarea plăţilor pentru beneficiarii de 
ajutor social a crescut în mod constant, inclusiv suma medie plătită beneficiarilor 
de ajutor social, creşterea este datorată dinamicii tipurilor de beneficiari şi a 
veniturilor luate în considerare pentru cuantumul ajutorului sociale, valoarea 
indicatorului social de referinţă rămânând la nivelul din 2012. În 2017, o persoană 
sau o familie a primit, în medie, 278 lei, suma reprezentând diferenţa calculată 
dintre cuantumul VMG şi veniturile obţinute de familie. 
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Tabelul nr. 4 
 

Cuantum maxim pentru VMG în funcţie de componenţa familiei 
 

  Nivel ISR Cuantum VMG 
1 persoană 0,283 ISR 142 RON 
2 persoane 0,510 ISR 255 RON 
3 persoane 0,714 ISR 357 RON 
4 persoane 0,884 ISR 442 RON 
5 persoane 1,054 ISR 527 RON 

 
Aşadar, valoarea cuantumului VMG nu a mai avut modificări din 2012, an în 

care a fost calculată prin raportarea la ISR, rezultând o depreciere semnificativă a 
valorii reale a acestuia în raport cu salariul mediu net. Dacă în 2012, VMG pentru o 
persoană echivala cu 15% din salariul mediu net, în 2018 a scăzut până la 
aproximativ 10%, în condiţiile în care o rezoluţie a Parlamentului European din 
20105 a stabilit pentru venitul minim un prag de 60% din mediana veniturilor. De 
altfel, conform proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OUG 217/2000 
privind aprobarea coşului minim lunar6, o gospodărie de mărime medie cu doi 
salariaţi adulţi şi doi copii în întreţinere ar avea nevoie de 2,304 lei lunar pentru 
nevoile de bază. Departe de a se apropia de aceste praguri, cuantumul VMG  
se situează chiar şi sub nivelul sărăciei extreme calculat de Banca Mondială la  
1,90 USD/zi pentru o persoană la PPC 2011.  

Un alt aspect important ar trebui avut în vedere în privinţa beneficiarilor de 
ajutor social, aceştia fiind lipsiţi aproape în totalitate de bunuri sau proprietăţi. În 
afara locuinţei proprii, orice alt bun important (autoturism sau motocicletă cu o 
vechime mai mică de 10 ani, utilaj agricol, suprafeţe de teren sau animale, a căror 
valoare netă de producţie depăşeşte 1 000 euro pentru o persoană singură) sau un 
depozit bancar mai mare de 3 000 lei exclud solicitantul sau beneficiarul de la 
dreptul de a primi ajutor social. Mitul beneficiarul de ajutor social cu autoturism 
scump a fost destul de popular o lungă perioadă de timp, deşi nu are nicio bază 
reală, sistemul de testare a mijloacelor fiind relativ riguros, aspect confirmat şi de 
rapoartele Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, VMG având un grad 
relativ înalt de conformitate (86,6%, conform raportului tematic din 20167), 
ponderea cea mai mare fiind reprezentată de cazurile de deficienţe în verificarea 
condiţiilor de eligibilitate. 
                                                   

5 European Parliament (2010), Resolution of 20 October 2010 on the role of Minimum Income 
in combating poverty and promoting an inclusive society in Europe (2010/2039 (INI)). 

6 Calculele au la bază o metodologie realizată de Adina Mihăilescu, cercetător ICCV.  
7 Raport tematic naţional privind rezultatele campaniei „Control bazat pe risc privind stabilirea 

şi acordarea principalelor beneficii de asistenţă socială” (ajutor social, alocaţia pentru susţinerea 
familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei), http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2016/06/ 
Raport-PR-Anexe.pdf, accesat la 16 Septembrie 2019. 
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Conform datelor MMJS, în 2017, media beneficiarilor de ajutor social 
(persoane şi familii) a fost de 231 454, în scădere faţă de anii anteriori, tendinţă 
care s-a accentuat pe parcursul primelor luni din 2018, astfel încât în luna august 
existau în plată 191 970 de dosare. Deşi perioada de vară este caracterizată de 
reducerea numărului de beneficiari de ajutor social, urmată de o creştere pe 
perioada iernii, în 2018 scăderea a fost continuă, fiind foarte probabil ca la finalul 
anului 2018 numărul mediu de beneficiari să fie sensibil mai mic decât în 2017, în 
octombrie intrând în vigoare şi Legea nr 192/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 416/2001 privind VMG.  

 
Harta 1 

 
Ponderea beneficiarilor de ajutor social (familii şi persoane singure)  

în totalul populaţiei în 2017 
 

 
Sursa: Calcule pe baza datelor MMJS. 

 
Distribuţia teritorială a numărului de beneficiari este extrem de inegală, 

Bucureşti având cea mai mică pondere (0,003%), în ianuarie 2018 fiind plătite 262 de 
cereri, judeţul cu cea mai mare pondere fiind Teleorman (2,6%), cu 9 890 cereri plătite.  

Conform studiilor de impact asupra VMG ale MMJS (MMFPSPV, 2013, 
2014), cei mai mulţi beneficiari sunt din mediul rural (aprox. 75% în 2013 şi 82% 
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în 2014), beneficiarii de peste 46 de ani reprezentând peste jumătate din total, atât 
în urban, cât şi în rural. Aproape 40% dintre cererile de ajutor social sunt plătite 
pentru persoane singure, iar categoria cu cei mai mulţi beneficiari este cea a 
familiilor cu patru persoane. În 2013 (cel mai recent an pentru care MMJS prezintă 
date dezagregate), judeţele cu cea mai mare pondere a beneficiarilor de ajutor 
social în total populaţie erau Vaslui (6,5%), Teleorman (5,9%), Dolj (5,4%), 
Mehedinţi (5,3%), Buzău (4,9%), Galaţi (4,5%) şi Covasna (4,4%), în vreme ce 
ponderile cele mai scăzute erau în Bucureşti (0,03%), Timiş (0,6%), Ilfov (0,9%), 
Cluj (1,2%) Prahova şi Constanţa (1,6%), Caraş-Severin şi Arad (1,6%) (Harta 1). 
Nu întâmplător, în prima categorie de judeţe, nivelul de PIB/cap de locuitor este cel 
mai scăzut, în vreme ce în a doua categorie sunt judeţele şi Bucureştiul, cu cel mai 
mare PIB pe cap de locuitor. Cu alte cuvinte, cu cât PIB-ul/cap de locuitor este mai 
mare, cu atât numărul de beneficiari este mai mic, singura excepţie notabilă fiind 
Dolj, judeţ care are pondere relativ mare de beneficiari de ajutor social, deşi se află 
printre judeţele cu un nivel mediu de dezvoltare economică. De remarcat este 
faptul că, deşi peste 80% dintre beneficiari sunt din mediul rural, doar un număr 
redus de judeţe cu pondere ridicată a populaţiei rurale au şi o pondere ridicată a 
beneficiarilor de ajutor social. Este posibil ca nivelul sărăciei să depindă şi de 
dimensiunea zonelor urbane marginalizate (ex.: zone de tip ghetou) sau distanţa/ 
accesibilitatea zonelor economice dezvoltate, care pot oferi oportunităţi de ocupare 
prin navetă, aşa cum este zona Bucureşti-Ilfov pentru judeţele limitrofe.  

 
Grafic 1 

 
Numărul mediu lunar al beneficiarilor de ajutor social (persoane singure şi familii)  

în perioada 2012–2017 
 

 
Sursa: Prelucrare după datele MMJS. 
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Studiul de impact al MMJS din 2013 (MMFPSPV, 2013) arată faptul în cazul a 
77% dintre gospodării, capul gospodăriei are cel mult opt clase, nivelul de educaţie al 
acestuia fiind cu atât mai scăzut cu cât dimensiunea familiei este mai mare. Nivelul de 
calificare este, de asemenea, precar, în aproape două treimi dintre gospodării capul 
acesteia fiind ocupat în activităţi pe cont propriu, agricole sau nonagricole. De altfel, 
datele ultimilor ani arată o evoluţie a numărului de beneficiari influenţată semnificativ 
de structura veniturilor familiei, lunile de vârf ale sezonului agricol fiind caracterizate 
de o reducere a numărului acestora pentru toţi ani în perioada 2012−2017, cel mai 
probabil din cauza veniturilor obţinute de familiile beneficiare în această perioadă din 
munca zilieră sau din producţia agricolă din propria gospodărie. 

Acordarea VMG este puternic influenţată de activitatea economică, cei mai mulţi 
beneficiari fiind înregistraţi în mediul rural şi în judeţele cu cel mai redus PIB/cap de 
locuitor. Eficienţa VMG din perspectiva creşterii ocupării pe piaţa muncii a 
beneficiarilor este extrem de redusă (Pop, 2015), având în vedere că ponderea cea mai 
mare a beneficiarilor se află în mediul rural, cu acces limitat la oportunităţi de ocupare 
în activităţi economice nonagricole. De altfel, diferenţa foarte mare dintre ponderea 
beneficiarilor de ajutor social din Dolj şi Municipiul Bucureşti, judeţul Dolj fiind un 
judeţ cu nivel de dezvoltare economică peste medie, arată faptul cel mai important, şi 
anume, că ponderea sărăciei extreme depinde de existenţa oportunităţilor de ocupare 
pentru persoanele vulnerabile social, în special a celor cu calificare precară sau cu nivel 
de educaţie redusă, aspect care explică diferenţele dintre Dolj şi Bucureşti, capitala 
având sectoare economice (servicii, construcţii) mai extinse şi oferind mai multe locuri 
de muncă pentru persoanele slab calificate.  

Efortul financiar pentru plata ajutoarelor financiare este relativ modest. În 
ianuarie 2018, pentru VMG, suma alocată a fost de aproape şase ori mai mică decât cea 
pentru alocaţia de stat pentru copii. Pragurile stabilite ca limită maximă a VMG sunt 
mult sub sumele necesare pentru nevoile de bază, suma medie acordată pentru o cerere 
de ajutor social fiind de 278 lei în 2017. Cuantumurile VMG nu au mai fost modificate 
din 2012, valoarea reală a beneficiului în raport cu salariul minim brut scăzând de la 
20% în 2012 la 7,5% în 2018. Pragul mic stabilit pentru VMG implică un risc major 
pentru beneficiarii de ajutor social, expuşi suspendării beneficiului la creşteri modeste 
ale veniturilor din alte surse, aşa cum arată şi graficul anterior. Acest aspect este 
important în contextul în care beneficiarii de ajutor nu deţin rezerve sau bunuri 
(conform condiţiilor de eligibilitate) pentru situaţii neprevăzute. 

O COMPARAŢIE LA NIVEL EUROPEAN 

România are una dintre cele mai scăzute alocări pentru protecţia socială, 
14,7% din PIB în 2016, la jumătatea mediei europene şi în scădere constantă 
începând cu anul 2010, când a atins cel mai ridicat nivel. În aceeaşi perioadă, 
cheltuielile pentru îngrijirea sănătăţii şi cele pentru limită de vârstă şi urmaş au 
crescut uşor ca pondere în total cheltuieli cu protecţia socială, în vreme ce cheltuielile 
pentru invaliditate, familie şi copil, şomaj şi excluziune au scăzut, cea mai importantă 
reducere fiind înregistrată pentru cheltuielile cu excluziunea socială (de la 1,8% din 
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total cheltuieli cu protecţia socială, la 1,1%). Ca procent din PIB, alocarea pentru 
beneficiile bazate pe testarea mijloacelor este extrem de inegală la nivel european, 
media europeană fiind de 0,5%, Olanda, Cipru, Danemarca alocând peste 1% din PIB, 
în vreme ce Estonia, Irlanda sau Grecia alocă 0,1%, România având 0,2% din PIB. 
Trebuie menţionat însă că finanţarea pentru beneficiile bazate pe testarea mijloacelor 
nu reflectă corect efortul statului pentru incluziunea socială a celor mai vulnerabile 
grupuri sociale, în particular a persoanelor şi familiilor afectate de sărăcie, alocarea 
financiară pentru beneficiile bazate pe testarea mijloacelor fiind strâns dependentă de 
nivelul finanţării altor beneficii relevante (ex.: beneficiile universaliste sau categoriale, 
aşa cum sunt cele pentru familie şi copil), sau alte forme de suport adresate celor 
afectaţi de sărăcie, aşa cum sunt gratuităţile, scutirile de taxe şi impozite, plata 
contribuţiilor pentru serviciile de sănătate sau diverse servicii de asistenţă socială.  

În ansamblu, România alocă sume modeste pentru protecţia socială (14,7% din 
PIB în 2016), cele mai mari sume pentru prestaţiile sociale fiind alocate pentru pensii 
(50,3% din totalul cheltuielilor) şi boală/ îngrijirea sănătăţii (27,1%), celelalte categorii 
de cheltuieli având alocări modeste. Capacitatea beneficiilor (exclusiv pensiile) de a 
contribui la reducerea sărăciei relative este 16,6%, jumătate faţă de media europeană şi 
cea mai scăzută după Grecia. Trebuie adăugat însă că aceasta a crescut de la 12,85% în 
2014, interval în care au fost majorate o serie de beneficii pentru copil şi familie. 

Grafic 2 
 

Reducerea sărăciei relative după plata transferurilor sociale (exclusiv pensiile) 
 

 

Sursa: EUROSTAT. 
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Fondurile alocate pentru limita de vârstă (pensii) sunt semnificativ mai mari 
în România (50,3%) decât în media europeană (40,2%), ponderea din totalul 
cheltuielilor de protecţie socială fiind în creştere în ultimii ani, în vreme ce pentru 
cheltuielile pentru familie şi copil şi excluziune socială au înregistrat reducerile 
cele mai importante. O creştere a cheltuielilor pentru familie şi copil de la 1,2% la 
2% din PIB este apreciată ca esenţială pentru efortul de protecţie socială a 
familiilor, în special a celor cu venituri reduse (Zamfir şi Precupeţu, 2018). 
România are performanţe care o plasează pe ultimul loc în privinţa protecţiei 
sociale pentru copii şi tineri, având un scor al indexului justiţiei sociale de 3,9, 
penultimul loc în Europa, după Grecia, media europeană fiind de 5,8, cauza fiind 
identificată atât în nivelul modest al efortului financiar pentru protecţia socială, cât 
şi al performanţelor instituţiilor implicate în furnizarea de bunăstare pentru 
grupurile vulnerabile (Zamfir, 2017).  

CONCLUZII 

Ponderea beneficiarilor de ajutor social (aprox. 3,4% din populaţie) este sub 
ponderea estimată de Banca Mondială (5,2% în 20158) ca fiind în sărăcie extremă, 
fiind utilizat un prag de 1,9 USD/zi pentru o persoană, la PPC 2011. Cea mai mare 
parte a beneficiarilor este concentrată în judeţe cu nivel redus de dezvoltare 
economică, mediul rural având peste 80% din totalul beneficiarilor de ajutor social. 
România are, de asemenea, o alocare financiară modestă pentru protecţia socială, în 
comparaţie cu celelalte state europene, sumele alocate pentru excluziunea socială 
fiind relativ mici în raport cu alte state europene, dar mai ales în raport cu ponderea 
persoanelor aflate în sărăcie extremă.  

VMG este departe de a fi o alternativă pentru veniturile obţinute din muncă, 
în sensul descurajării beneficiarilor de a intra pe piaţa muncii, cuantumul maxim 
stabilit de lege având valori foarte reduse în raport cu salariul minim pe economie. 
Însă modul în care a fost proiectat sistemul de suport oferă foarte puţine 
instrumente pentru a încuraja integrarea pe piaţa muncii a beneficiarilor, munca 
fiind folosită mai degrabă ca formă punitivă şi de control a beneficiarilor, chiar şi 
în cazul grupurilor vulnerabile considerate a fi prioritare şi care au beneficiat de 
stimulente pentru intrarea pe piaţa muncii (Pop, 2015). Măsurile de tip punitiv, 
subiect principal al modificărilor legii VMG, sunt slab eficiente din perspectiva 
integrării pe piaţa muncii a persoanelor beneficiare. O evaluare a introducerii unor 
măsuri pentru contribuţia prin muncă a beneficiarilor de ajutor social din 
Danemarca arată că rezultatele sunt neaşteptat de slabe, efecte negative 
neintenţionate (ex.: migraţia beneficiarilor către alte scheme de suport) fiind 
posibile (Diop-Christensen, 2015).  

                                                   
8 Poverty and shared prosperity report, Banca Mondială, 2018. 
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O analiză la nivel european a Pachetului de Investiţii Socială indică rezultate 
nesatisfăcătoare pentru România în privinţa măsurilor active de integrare pe piaţa 
muncii a persoanelor aparţinând grupurilor dezavantajate, orientarea intervenţiei 
fiind mai degrabă paliativă (Bouget şi alţii, 2015). Acelaşi raport semnalează şi 
performanţele slabe în utilizarea fondurilor europene, principalele programe fiind 
slab coordonate şi centrate pe pilotarea unor soluţii şi nu pe crearea de soluţii pe 
termen lung. De altfel, măsurile active de integrare pe piaţa muncii sunt cele mai 
eficiente pentru reducerea sărăciei (Rovny, 2014).  

Critică rămâne situaţia persoanelor adulte singure (40% dintre beneficiarii de 
ajutor social) şi a familiilor în a căror componenţă se află doar adulţi, categorii care 
se califică pentru cuantumuri care nu le asigură resursele necesare pentru nevoie de 
bază (nivelul maxim fiind de 142 lei pentru o persoană singură şi 255 lei pentru 
două persoane). În pofida modificărilor succesive ale legislaţiei, relaţia cu munca a 
fost abordată punitiv, ultima schimbare stabilind mecanisme care permit decizii 
arbitrare ale autorităţilor locale în privinţa menţinerii dreptului de a beneficia de 
ajutor social. Datele arată că judeţele mai puţin dezvoltate economic au cei mai 
mulţi beneficiari de ajutor social, ponderea cea mai mare fiind în mediul rural.  

Pentru familiile cu copii este de reţinut ca aspect pozitiv faptul că pentru 
calculul cuantumului de ajutor nu sunt cumulate şi beneficiile pentru copil sau cele 
pentru familiile cu venituri reduse, însă transferurile de tip monetar se dovedesc a fi 
insuficiente pentru reducerea sărăciei familiilor cu copii (Pop, 2014).  

Lipsa oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii este dublată şi de lipsa 
accesului la servicii de asistenţă socială. Una dintre problemele fundamentale ale 
sistemului de asistenţă socială este lipsa acută de personal de la nivelul serviciilor 
locale de asistenţă socială, în special în mediul rural şi în oraşele mici slab 
dezvoltate economic, zone cu pondere mare a beneficiarilor de ajutor social. Un 
număr foarte redus de servicii de asistenţă socială din localităţile rurale şi din 
localităţile urbane mici au angajat asistenţi sociali cu studii superioare de 
specialitate, funcţia de asistenţă socială fiind asigurată cu personal care nu are 
niciun fel de pregătire şi fără a fi cert că au calităţile necesare pentru a realiza 
evaluarea unui caz, pentru a acorda ajutorul specific în raport cu nevoile 
identificate sau pentru a monitoriza beneficiarii în faza de postintervenţie. Definite 
de lege ca servicii de asistenţă socială organizate la nivel local, acestea sunt slab 
dezvoltate, deprofesionalizate şi fără resursele necesare pentru a susţine furnizarea 
de suport de calitate (Zamfir şi alţii, 2015). În aceste zone suportul acordat 
persoanelor şi familiilor cu venituri reduse se rezumă la simpla verificare a 
condiţiilor de eligibilitate (Ciornei, 2016), fără posibilitatea dezvoltării unor forme 
de suport care să asigure beneficiarilor şansa unui trai independent.  

Este de aşteptat ca lipsa de personal calificat în serviciile locale de asistenţă 
socială, şi care se suprapune cu zonele cu ponderea cea mai ridicată a beneficiarilor 
de ajutor social, să distorsioneze semnificativ aplicarea legii, prin măsuri discreţionare, 
fără efecte sustenabile în privinţa suportului pentru cei mai săraci dintre săraci.  



16 ESTE ROMÂNIA O ŢARĂ DE ASISTAŢI SOCIAL?  57 

BIBLIOGRAFIE 

Arpinte, D., Percepţia populaţiei cu privire la grupurile sociale dezavantajate şi formele de 
intervenţie pentru incluziunea socială finanţate din fondurile europene, în „Calitatea Vieţii”, 
nr. 1, 2017, pp. 26-38. 

Bouget, D., Frazer, H., Marlier, E., Sabato, S., Vanhercke, B., Social Investment in Europe. A study of 
national policies, Brussels, European Commission, 2015. 

Ciornei, C.-M., Sistemul de garantare a venitului minim în România – asistenţă socială sau 
administraţie publică? [Minimum Income Guarantee System in Romania-Social Work or 
Public Administration?] în „Revista de Asistenţă Socială”, vol. 75, nr. (1), 2016. 

Da Costa, L. P., Dias, J. G., What do Europeans believe to be the causes of poverty? A multilevel 
analysis of heterogeneity within and between countries, în „Social Indicators Research”, vol. 
122, no. 1, 2015, pp. 1–20. 

Diop-Christensen, A., Is ‘making work pay’ effective for the ‘unemployable’? The impact of benefit 
sanctions on social assistance recipients in Denmark, în „Journal of European Social Policy”, 
vol. 25, no. 2, 2015, pp. 210–224.  

Habibov, N., Who wants to redistribute? An analysis of 14 post�Soviet nations, în „Social Policy & 
Administration”, vol. 47, no. 3, 2013, pp. 262–286. 

Larsen, C. A., The institutional logic of welfare attitudes. How welfare regimes influence public 
support, Hampshire, Ashgate Publishing Limited, 2006. 

MMFPSPV, Studiu de impact asupra măsurilor promovate prin Legea 416/2001 privind venitul 
minim garantat, pentru anul 2012, 2013. 

MMFPSPV, Analiza datelor statistice privind plata ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, în perioada 1 ianuarie–30 septembrie 2013, 2014. 

Pop, M. L., Investiţia în Copii: întreruperea ciclului de reproducere a dezavantajelor. Un studiu 
asupra politicilor naţionale: România, Brussels, European Commission, 2014. 

Pop, M. L., ESPN Thematic Report on minimum income schemes. Romania, Brussels, European 
Commission, 2015. 

Rovny, A. E., The capacity of social policies to combat poverty among new social risk groups, în 
„Journal of European Social Policy”, vol. 25, no. 5, 2014, pp. 405–423.  

van Oorschot, W., Who should get what, and why. On deservingness criteria and the conditionality of 
solidarity among the public, în „Policy and Politics”, vol. 28, no. 1, 2000, pp. 33–48.  

Zamfir, E., Quality of Life and Social Justice in Romania: Measuring Quality of Life, în „Revista de 
Cercetare şi Intervenţie Socială”, vol. 58, no. 34. 2017. 

Zamfir, E., Precupeţu, I., Calitatea vieţii – un proiect pentru România, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2018. 

Zamfir, E., Stănescu, S. M., Arpinte, D., Asistenţa socială în România după 25 de ani: răspuns la 
problemele tranziţiei - texte selectate, Cluj Napoca, Editura Şcoala Ardeleană EIKON, 2015. 

he article aims at analysing the last amendments to the 
Minimum Income Guaranteed Law, the 29th since its enacting, 
from the perspective of the lawmaker's motivation for the 

introduced changes and the potential impact for the inclusion of social aid 
recipients. The main findings of analysis of the available data about means-
tested benefits contradict the reasons for the change of law, the social aid 
system being undersized and providing inadequate and insufficient protection 
for those living in extreme poverty. The article analysis also the means-tested 
benefits system, the available data revealing a strong relation between the 
level of the economic development and the proportion of the social aid 
beneficiaries in total population. Another important aspect examined in the 

T 
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article is the low share of the expenditure for family, child and social 
exclusion, with one of the lowest levels for Romania, while the overall social 
expenditures being at half of EU28 average. The conclusions show that the 
law changes are based on misleading assumptions, being ignored the real 
priorities such as the diversifying the types of support which might increase 
the social inclusion of social aid beneficiaries or providing sufficient support 
for a decent living.  

Keywords: minimum income guaranteed; extreme poverty; social 
inclusion. 
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AGRESIVITATEA ŞI VIOLENŢA ÎN ŞCOLILE⎢  
DIN ROMÂNIA: BULLYING ŞI MOBBYING  

GEORGIANA VIRGINIA BONEA  

rezentul studiu porneşte de la identificarea şi analiza 
fenomenologiei şi cauzalităţii agresivităţii şi violenţei în şcoală, 
în scopul descoperirii unor noi modalităţi simple, dar eficiente 

de prevenire şi combatere a acestei probleme cu care se confruntă atât 
România, cât şi multe alte state ale lumii. Astfel, pornind de la politicile 
sociale deja existente şi de la statistica oficială oferită de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, se va putea efectua o analiză realistă asupra acestui fenomen. 
Problematica violenţei în şcoală nu mai poate fi ignorată, fiind vorba de 
grava nerespectare a Drepturilor Omului. Într-un asemenea context se fac 
necesare eforturi guvernamentale, instituţionale, sociale, şcolare şi familiale 
pentru un răspuns cât mai eficient şi de durată. Totodată, sunt identificate 
cauzele ce favorizează apariţia violenţei în şcoală, oferindu-se astfel posibile 
soluţii în vederea prevenirii şi combaterii problemei, cu deschideri pentru 
efectuarea de viitoare noi analize. 

Cuvinte-cheie: agresivitate; violenţă; bullying; elev; şcoală. 

INTRODUCERE  

Agresivitatea şi violenţa în interiorul sau în preajma şcolilor a devenit o 
problemă extrem de serioasă atât pentru elevi şi profesori, cât şi pentru autorităţi 
(Ahmad şi Smith, 1990; Brown şi alţii, 2005; Eriko şi Carcea, 1998). Se face 
imediat necesară diferenţierea termenilor de agresivitate, violenţă şi specificul 
violenţei şcolare, după cum urmează (Bandura, 1977; Beebe şi alţii, 2004; Karly, 
1991): a) comportament agresiv este tradus prin orice tip de comportament, fizic 
sau simbolic, menit să producă rănirea cuiva; b) violenţa semnifică o conduită 
agresivă acută, caracterizată îndeosebi prin folosirea forţei fizice; c) violenţa 
şcolară include pe lângă comportamentul agresiv si alte tipuri de comportament 
violent, precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, aşa cum poate fi: poreclirea, 
hărţuirea; tachinarea, imitarea, rănirea, ironizarea, ameninţarea, bruscarea, lovirea, 
împingerea, precum şi multe alte comportamente care intră sub incidenţa legii. 
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Astfel, în timp ce agresivitatea poate fi o predispoziţie, violenţa este tradusă prin 
acţiunea în sine. Mai departe, securitatea elevilor în instituţiile de învăţământ este 
un aspect foarte important şi în consecinţă nu trebuie neglijat sau tratat cu 
superficialitate. Agresivitatea în şcoală este definită ca fiind „o formă de conduită 
de devianţă şcolară, cu o diversitate de forme de manifestare, cu intensitate 
diferită” (Artz, 2004: 19). Totodată, agresivitatea implică anumite aspecte, precum: 
confruntarea vizuală, poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu 
diferite obiecte, pălmuirea şi ajungând la forme de intensitate crescută, cum ar fi 
înjunghierea şi împuşcarea (Lazăr şi Lazăr, 2001: 37). Comportamentul agresiv al 
elevului poate fi răspunsul sau reacţia acestuia la diversele probleme pe care le 
întâmpină în familia sa, o situaţie materială precară, frustrări, dorinţa de afirmare, 
dorinţa de a fi acceptat într-un anumit cerc („gaşcă”), anturajul care poate încuraja 
şi promova comportamentul agresiv (Bandura, 1977; Zapan, 1984; Ballantine şi 
Hammack, 2008). Foarte importantă este relaţia profesor–elev, iar dinamica 
acesteia este una specifică vârstei elevului, a specializării profesorului, dar şi a 
disponibilităţii cadrului didactic de a se implica în prevenirea şi combaterea 
agresivităţii din cadrul şcolii. Astfel, violenţa în şcoală poate fi caracterizată prin 
„orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare inadecvată 
sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, 
hărţuire; bruscare, împingere, lovire, rănire; comportamente care intră sub 
incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism – provocarea de 
stricăciuni cu buna ştiinţă – furt); limbaj neadecvat la adresa cadrului didactic şi 
celorlalţi colegi (înjurături, cuvinte obscene)” (Benbenishty şi Astor, 2008: 61).  

Cu alte cuvinte, fenomenul agresivităţii în şcoală implică atât bullying-ul 
(Beldean-Galea, Jurcău şi Ţigan, 2010; Ahmed şi Smith, 1990; Beale, 2011), tradus 
prin persecutarea, dominarea, înjosirea, intimidarea şi subjugarea victimei; cât şi 
mobbying-ul (Cace, 2010; Maureen şi Yamada, 2018), ce poate avea loc atât în 
şcoală, cât şi la locul de muncă, interpretându-se prin abuzul de ordin psihic al 
victimei exercitat de către un grup de indivizi, interpretându-se prin şicanare, 
terorizare, şantajare şi înjosire a demnităţii individului). Astfel, bullying este tradus 
prin diversele tipuri de abuz emoţional, dar şi fizic, putând fi intenţionat (intenţia 
vădită a agresorului de a cauza răni fizice şi psihice), dar şi repetat, agresorul 
profitând de faptul că victima sa nu ripostează şi nu face plângere la conducerea 
şcolii sau chiar la poliţie, acolo unde situaţia o cere. Termenul de bullying 
înseamnă de fapt intimidarea victimei, pornind de la etichetare, batjocură, 
poreclire, necăjire şi mergând până la violenţe de ordin fizic, menite să cauzeze 
victimei răni fizice şi implicit emoţionale. Comportamentul de bullying are loc în 
contextul diferenţelor de ordin economic, de vârstă, rasial, cultural, familial, 
precum şi de ordin fizic. Bullying-ul, produs în mod repetat, va afecta victima pe 
termen lung, putând fi iniţiat de o persoană sau de un grup de persoane (mobbying), 
ce implică raportul inegal de putere dintre victimă şi agresor. De asemenea, 
spectatorii (bystanders) sunt şi ei implicaţi prin asistarea la acţiune.  
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Prin urmare, studiul de faţă îşi propune să identifice factorii favorizanţi ai 
agresivităţii şi violenţei în şcoală, precum şi găsirea unor soluţii de prevenire şi 
combatere a acestui fenomen la nivel educativ-instituţional. Totodată, problema 
violenţei şcolare constituie un interes constant al politicilor europene contemporane, 
devenind oficial o problemă pe agenda politicilor educaţionale a guvernelor din 
toată lumea. Drepturile Fundamentale ale Omului sunt încălcate, la fel şi dreptul 
copilului la siguranţa fizică şi psihică în incinta şcolii. Astfel se face necesară o 
analiză a problematicii violenţei şcolare la nivel internaţional, pe palierele sale de 
manifestare şi cauzalitate.  

De asemenea, prezentul studiu se face remarcat şi util prin acţiunea vădită de 
a identifica atât cauzele manifestării şi menţinerii violenţei în şcoală, cât şi prin 
cercetarea statisticilor oficiale şi a politicilor de prevenire şi combatere. Este 
necesară analiza modului în care aceste politici sunt implementate, precum şi 
urmărirea programelor şi a pachetelor de măsuri preventive la nivel şcolar, 
ministerial şi social. Prin însuşi faptul că educaţia este esenţială pentru viitorul 
individului, al familiei şi al societăţii, securitatea în şcoală se face imperios 
necesară în vederea asigurării mediului propice dezvoltării noii generaţii. 

O noutate adusă prin intermediul acestui studiu ţine de identificarea mai 
multor posibile soluţii de prevenire şi combatere a violenţei şi a agresivităţii în 
şcoală, pe baza cauzalităţii specifice şi a caracteristicilor fenomenului. Astfel, 
trebuie luate în considerare aspecte precum: vârsta elevilor, nivelul cultural al 
societăţii, mediul înconjurător, tipul de familie din care provine elevul, nivelul 
inteligenţei, existenţa frustrărilor, gradul de adaptare al elevului la mediul 
înconjurător, nivelul economic, structura şcolară, impactul politicilor sociale de 
prevenire şi combatere a violenţei, gradul de toleranţă a violenţei în familie şi în 
societate, existenţa unor probleme sau disfuncţionalităţi la nivelul familiei elevului, 
gradul de interes şi implicare al profesorilor şi al părinţilor în acţiunile de prevenire 
şi combatere a violenţei, politica şcolii privind răspunsul la violenţă, gradul de 
inteligenţă al elevului, existenţa unor tulburări de ordin emoţional sau hormonal al 
elevului, precum şi nivelul de înţelegere al acestuia. 

Totodată, studiul este util în viitoare analize şi construcţii de acţiuni menite 
să prevină şi chiar să combată agresivitatea şi violenţa pe teritoriul, dar şi în 
preajma şcolii. Conceperea oricărui program de prevenire şi combatere, trebuie să 
pornească de la astfel de studii şi analize care pot face diferenţa când vine vorba de 
gradul de impact şi reuşită a diverselor programe ce urmează a fi puse în aplicare. 

CAUZALITATE ŞI TIPOLOGIE  

Mediul educaţional poate fi, pe de-o parte, un factor ce determină conduita de 
tip agresiv-violent, iar pe de altă parte, un context propice acestor manifestări 
îndreptate împotriva celorlalţi elevi. Personalitatea copilului este masiv influenţată 
de familie, nu degeaba se spune că „cei şapte ani de-acasă” sunt cruciali în 
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dezvoltarea sa ulterioară. De asemenea, trebuie luate în calcul şi concepţiile 
părinţilor privind modalitatea de educare a copilului. În situaţia în care părintele 
consideră abuzul fizic şi emoţional ca fiind o modalitate eficientă de educare, 
inevitabil acest lucru se va răsfrânge direct şi în mod negativ asupra 
comportamentului tânărului. În contextul abuzului fizic, părintele poate aplica 
minorului diverse lovituri cu palmele, picioarele sau cu diverse obiecte 
contondente, menite a provoca leziuni de ordin fizic. Pe de altă parte, abuzul 
emoţional implică ameninţări ale părintelui cu lovirea, promisiunea părintelui de a 
pedepsi fizic minorul în anumite contexte, precum notele scăzute la învăţătură.  

Când vine vorba de violenţa în mediul şcolar, de cele mai multe ori este 
vorba de agresiuni petrecute între elevi, aceştia având anumite caracteristici 
precum: cu posibilităţi financiare mai scăzute sau mult peste medie; sunt 
supraponderali sau subponderali; posedă abilităţi de ordin social ceva mai scăzute 
faţă de medie; nu sunt populari şi nu au prieteni; aparţin de cultură, religie sau rasă 
distinctă faţă de restul clasei de elevi; sunt mai scunzi sau mai înalţi faţă de medie; 
pot avea anumite dizabilităţi de ordin fizic; pot poseda o inteligenţă cu mult mai 
ridicată; pot fi nou transferaţi în şcoala respectivă; posedă dificultăţi de adaptare 
(Ionescu, 1997; Roşan, 2007). Comportamentele agresive dintre elevi pot să apară 
în contexte precum: manifestări ale unor deprinderi formate în interiorul familiei de 
provenienţă; când agresivitatea în forme uşoare este tolerată de către şcoală; elevul 
observă anumite avantaje ale celor care devin agresivi; profesorul de la clasă sau 
dirigintele ignoră incidentele agresive ce au loc între elevi; există o anumită cultură 
a violenţei în cadrul societăţii ce promovează bullying-ul şi mobbying-ul în general; 
elevul poate avea rezultate slabe la învăţătură şi din acest punct de vedere prezintă 
anumite frustrări manifestate prin agresiune îndreptată către elevii cu rezultate bune 
la clasa (aşa-numiţii „tocilari”) (Achenbach şi Rescorla, 2009; Beebe şi alţii, 2004; 
Şoitu şi Havarneanu, 2001). 

Este de la sine înţeles faptul că agresivitatea şi violenţa influenţeză în mod 
negativ educaţia pozitivă şi eficientă. În acest context, elevul-victimă poate 
prezenta următoarele caracteristici: teama de a mai merge la şcoală; stare generală 
de nervozitate; refuzul de a mai merge la şcoală; elevul poate începe să-şi procure 
diverse arme albe sau de foc pentru a se putea apăra împotriva agresiunilor; 
sănătatea fizică şi psihică a elevului este vizibil afectată; la nivel fizic pot apărea 
diverse urme ale violenţelor suferite; stima de sine suferă şi ea modificări 
semnificative: elevul poate recurge la ingerarea diverselor substanţe interzise de 
lege, ca răspuns la agresiunile suportate; apariţia tulburărilor digestive şi psiho-
motorii; se poate vorbi de abandonul şcolar şi chiar de delincvenţa juvenilă în 
contextul bullying-ului repetat pe perioade lungi de timp; apariţia atacurilor de 
panică, a reacţiilor somatice, a depresiei şi chiar a tentativelor de suicid 
(Berkowitz, 1989; Henry, 2000).  

Agresivitatea poate deveni un cerc vicios în care elevii agresaţi au tendinţa de 
autoizolare faţă de cei din jur şi chiar faţă de familie. Aceşti tineri devin conştienţi 
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de propriile lor limite sociale, devenind expuşi în faţa celorlalţi şi neajutoraţi. 
Vorbim de marginalizare, în care mediul educaţional devine teren de luptă şi 
supravieţuire, iar colegii de clasă devin inamici demni de temut. În altă ordine de 
idei, comportament agresiv poate fi asociat formelor mai uşoare de violenţă, 
putându-se manifesta într-o formă indirectă (răspândirea de zvonuri depreciative la 
adresa unei persoane sau prin marginalizare socială), sau prin forma directă 
(ameninţări, injurii, batjocură, poreclire, insulte etc.) (Dake şi alţii, 2003: 175–176). 
Astfel, trecerea de la forma indirectă la cea directă se poate produce în contextul 
escaladării situaţiei, pornind de la o dispută verbală şi ajungând la atacul de ordin fizic.  

Iată principalele tipuri de agresivitate şi violenţă petrecute în mediul şcolar 
(Gershoff, 2003: 541–543): a) violenţa fizică, ce poate fi concretizată prin lovirea 
şi vătămarea fizică, deposedarea de bunuri prin forţă etc.; b) violenţa economică, ce 
se rasfrânge asupra obiectelor din jur, asupra obiectelor personale posedate de către 
victimă, asupra mobilierului şcolar etc.; c) violenţa psihică, ce are ca efect formarea 
complexelor de inferioritate ale victimei, manifestându-se prin verbalizare, atitudini 
de respingere şi izolare. 

Când vorbim de cauzele determinante ale comportamentului agresiv şi 
violent în rândul elevilor, se pot enumera următoarele (Bandura, 1973; Henry, 
2000): a) poate exista posibilitatea ca minorul, aflat la vârsta preşcolară, să fie 
martor şi/sau victimă a agresiunilor şi violenţelor ce au loc în familia sa de 
provenienţă, încurajându-l să adopte un comportament similar cu cel văzut acasa; 
b) de cele mai multe ori, având scopul de a deveni cât mai cunoscuţi şi populari, 
şcolarii îşi aleg şi imită modelul de comportament practicat de grupul la care 
aceştia doresc să adere; c) tendinţa şcolarilor de a exclude pe cei care au unele 
caracteristici diferite, cum este religia, etnia, culoarea pielii, o situaţie materială 
precară etc.; d) mass-media poate influenţa conduita şcolarului, prin expunerea la 
emisiuni şi programe cu un caracter agresiv, chiar violent. 

De asemenea, trebuie vorbit de consecinţele adoptării şi manifestării 
comportamentelor agresive în contextul şcolar, cu efecte negative atât asupra 
agresorului, cât mai ales asupra victimei sale (Farrington, 1991; Olweus, 1979): 
abandonul şcolar, note scăzute la purtare, performanţe şcolare scăzute, 
exmatricularea din şcoală, depresie, tendinţă de suicid, autoagresivitate şi mutilare, 
scăderea eficienţei predării la clasă de către profesor, întreruperea orelor, 
marginalizare şi blamare, consum de alcool, consum de diverse substanţe cu efect 
halucinogen, comportament delincvent, dezvoltarea unor probleme de natură 
psihică etc. 

În altă ordine de idei, fenomenul de mobbying  în şcoală se poate observa cel 
mai bine după felul în care îşi petrec elevii pauzele, anume: pe hol, în curtea şcolii 
sau în clasă, cei care sunt retraşi, sau care par preocupaţi prioritar de cu totul alte 
lucruri faţă de restul majorităţii, pot deveni ţinte uşoare ale discriminării, 
marginalizării sau porecliţi. De asemenea, sunt elevi care nu ies niciodată în curtea 
şcolii, temându-se să nu fie abordaţi în vreun fel de colegii lor. Cu toate acestea, 
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putem asocia şcoala cu un mediu permisiv, deschis aplicării principiului şanselor 
egale, în care se întâlnesc frecvent modalităţi concrete de aplicare a discriminării 
pozitive, prin acordarea unor locuri speciale acelor categorii considerate 
defavorizate sub un unghi de vedere istoric. Şansa la educaţie şi informare este 
deschisă tuturor prin intermediul învăţământului de masă. În acest mod, prima 
tendinţă este aceea de a afirma că discriminarea şi fenomenele mai subtile, care ţin 
de sensibilitate, subiectivitate şi evaluări personale, cum este cazul mobbying-ului, 
nu-şi au locul în şcoală. Totuşi grupurile şcolare şi organizaţiile de tip militar sunt 
identificate drept medii predilecte în care se poate manifesta aşa numitul fenomen 
de mobbying. Acesta se referă la ansamblul de fapte prin care sunt realizate în mod 
deliberat acte de intimidare, cu rolul de a produce un disconfort psihologic şi a 
induce diverse constrângeri de factură psihomorală asupra unui elev, sau angajat la 
locul de muncă. Mai departe, un studiu interesant asupra fenomenul de mobbying, 
dar şi a altor fenomene de discriminare, de data aceasta la locul de muncă, în 
România, este realizat de către specialişti din cadrul Institutului de Cercetare a 
Calităţii Vieţii, în anul 2011 (Cace, 2010: 23). Astfel, din rezultatele studiului reies 
următoarele concluzii importante: a fost găsit un număr de 45 de conduite care sunt 
asociate mobbying-ului, grupându-le în cinci mari categorii: acţiuni destinate 
îngrădirii posibilităţii de exprimare a victimei; acţiuni ce vizează izolarea victimei; 
acţiuni de desconsiderare a victimei în faţa colegilor; acţiuni de discreditare 
profesională a victimei; acţiuni vizând compromiterea sănătăţii victimei. În strânsă 
legătură cu discriminarea, fenomenul de mobbying se petrece nu numai la locul de 
muncă, în situaţia în care angajatorul/directorul instituţiei nu-l poate îndepărta în 
mod legal pe unul dintre subordonaţi, dar şi în contextul şcolar, între elevi. De 
asemenea, în învăţământ, situaţia de mobbying ar mai putea fi aplicabilă cadrelor 
didactice, precum şi a altor angajaţi ai şcolii. În acest caz, de cele mai multe ori 
mobbying -ul este unul în care pionul/pionii de intimidare pot fi colegii sau 
superiorii victimei. Scopul este ca persoana vizată să cedeze psihic şi să plece din 
acel loc de muncă. Despre cei implicaţi în situaţia de mobbying se pot remarca 
aspecte demne de luat în seamă, pe de-o parte, victimele mobbying-ului sunt 
persoane care dispun de o subtilă inteligenţă emoţională şi tocmai de aceea resimt 
ceea ce li se întâmplă în mod nemijlocit şi reacţionează; iar pe de altă parte, 
iniţiatorul, cel care, de obicei, se află într-o poziţie ierarhică de putere, recurge la 
acest procedeu pentru a masca anumite neajunsuri personale.  

În continuare se face legătura strânsă între agresivitate şi fenomenele de 
bullying şi mobbying. Astfel, sunt necesare anumite clarificări, de ordin teoretic, în 
vederea obţinerii unei imagini de ansamblu asupra fenomenului agresivităţii 
întâlnite la individ. Principalele teorii ce analizează cauzele comportamentului 
agresiv şi violent sunt, după cum urmează: 1. Teoriile privind agresivitatea 
înnăscută; 2. Teoriile frustrare-agresivitate; 3. Teoriile explicative ale diverselor 
contexte sociale; 4. Teoria cognitivă (Caseta nr. 1) 
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Caseta nr. 1 
 

Teorii privind agresivitatea individului 
 

1. Teoriile principale privind explicarea agresivităţii înnăscute: A) Teoriile instinctuale, 
unde comportamentul agresiv este reprezentat prin manifestarea unei pulsiuni sau instinct înnăscut 
(Moser, 1987, 58–61). Mai departe, reprezentanţii celor două curente instinctuale sunt, pe de-o 
parte, Sigmund Freud, cu abordarea psihanalitică, iar pe de altă parte Konrad Lorenz, cu teoria 
etologică; B) Teorii neurobiologice, genetice şi biochimice, prin intermediul cărora sunt explicate 
şi demonstrate diversele legături între factorul neurologic şi comportamentul agresiv. De 
asemenea, s-a arătat existenţa unor factori mecanisme cerebrale ce au un rol în declanşarea 
agresivităţii individului prin intermediul sistemelor de întărire pozitivă şi negativă, cărora le 
corespund pe plan cerebral, centre din hipotalamusul lateral sau din tegumentul median al 
mezencefalului, respectiv zone din hipotalamusul median şi amigdala (Karli, 1991: 27). Mai 
departe, Teoria criminalului înnăscut, dezvoltată de către Cesare Lombroso (1876), conform căreia 
personalitatea agresorului reprezintă o entitate distinctă si specifică, o „personalitate criminală”. 
Aceasta se datorează unor structuri anatomofiziologice şi biologice, transmise în mod ereditar, 
determinând predispoziţia agresivă, criminală. Teoria este întărită de studiile ulterioare, ale soţilor 
Glueck (1950), efectuate pe gemeni, care au arătat prezenţa unei componente de natură ereditară 
în manifestarea comportamentului agresiv.  

2. Teorii ce explică agresivitatea prin intermediul apariţiei sentimentului de frustrare, iar 
potrivit acestora, comportamentul agresiv este o reacţie la situaţiile de frustrante şi totodată de 
dezamăgire profundă (Moser, 1987: 63–65). Teoria susţinută de Sigmund Freud (1980: 72–75) 
demonstrează faptul că exprimarea instinctelor poate fi frustrantă, ceea ce conduce uneori la 
anumite impulsuri de ordin agresiv. Astfel este întărită relaţia frustrare-agresivitate, care în 
anumite siţuaţii şi contexte se dovedeşte a fi extrem de puternică (Berkowitz, 1989: 48–49). Cu 
toate acestea, este necesar a se ţine cont de educaţia individului, de cultura sa, de vârstă şi gen 
(Preda, 1998: 46). 

3. Teorii ce explică agresivitatea prin intermediul diverselor contexte sociale, ivite de-a 
lungul vieţii individului. Astfel, Teoria învăţării sociale a lui Albert Bandura (1977: 15–16) arată 
că anumite comportamente agresive şi violente pot fi imitate, însuşite imediat prin intermediul 
interacţiunilor sociale umane pe care oamenii le dezvoltă ca răspuns la situaţiile create de mediu. 
Teoria învăţării sociale evidenţiază rolul modelelor în transmiterea comportamentelor specifice şi 
a răspunsurilor emoţionale. Cu alte cuvinte, agresivitatea poate fi învăţată prin imitaţie, fiind 
totodată sensibilă la întărirea stimulărilor corespunzătoare (Brener şi alţii, 2005: 83). 

4. Teoria cognitivă subliniază implicarea proceselor cognitive centrale interne inserate între 
stimuli şi răspunsul comportamental al individului, considerând comportamentul agresiv ca o 
decizie, manieră de acţiune în fucţie de raportul dintre costurile si beneficiile prezumate (Moser, 
1987: 85–86). 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Brener şi alţii, 2005; Hăvârneanu şi Amorăriţei, 2011; Bonea, 2012. 

 
Pentru a concluziona cele menţionate mai sus, trebuie luate în considerare 

următoarele aspecte importante precum: predispoziţia chimică a individului spre a 
fi agresiv; influenţele mediului înconjurător; cultura; nivelul educaţional; nivelul 
cognitiv; capacitatea de adaptare şi raspunsul la frustrare; familia de provenienţă şi 
istoricul acesteia. Este de la sine înţeles faptul că, în măsură mai mare sau mai 
mică, personalitatea şi conduita individului vor fi influenţate de aceşti factori. 
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STATISTICA PRIVIND AGRESIVITATEA ŞI VIOLENŢA ŞCOLARĂ 

La nivel internaţional, ca o imagine de ansamblu, problema violenţei şcolare, 
după cum arată un studiu din 2017, realizat de Child Helpline International, în urma 
apelurilor efectuate la telefonul copilului, în perioada 2010–2017, au fost înregistrate 
126 de milioane de apeluri, dintre care un procent de aproape 18% (adică aproximativ 
patru milioane) se referă la abuz, agresivitate şi violenţă asupra copilului şi includ 
următoarele categorii: bullying, abuz emoţional, abuz fizic, abuz sexual şi neglijare. 

În ceea ce priveşte situaţia din ţara noastră, conform datelor furnizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu UNICEF, în perioada 2014–2015, 
România se afla pe locul I în Europa la numărul de elevi cu vârsta cuprinsă între 11 
şi 15 ani, care agresează alţi colegi ai lor. Aproape jumătate dintre copiii din 
România, mai precis un procent de 46% au fost la un moment dat martori şi/sau 
victime ale bullying-ului. Mai departe, conform statisticii Ministerului Educaţiei 
Naţionale, în anul 2016–2017, procentul cazurilor de bullying în şcoală creşte până 
la 57%. Se poate observa o creştere a cazurilor de bullying în şcoală de 11%, iar 
acest fapt poate fi explicat prin prisma receptivităţii cadrelor didactice şi a 
părinţilor faţă de multitudinea ddemersutilor guvernamentale şi şcolare de a 
preîntâmpina şi combate bullying-ul (Tabelul nr. 1).  

 
Tabelul nr. 1 

 
Vârstele şi genul elevilor implicaţi în cazurile de violenţă în şcoală 

 

Perioada cuprinsă între anii Procente cazuri de bullying în şcoală între elevii cu vârste 
de 11 şi 15 ani 

2014–2015 46% 
2016–2017 57% 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: UNICEF şi Ministerul Educaţiei Naţionale, 2014–2018. 
 
În ceea ce priveşte genul elevilor victime, vom constata faptul că fetele, cu 

vârste cuprinse între 11–15 ani, sunt ţintele cel mai des întâlnite, faţă de băieţi. 
Astfel, avem un procent de 53% victime de gen feminin, în timp ce numai 47% 
sunt victime de gen masculin în perioada de timp 2014–2015. Mai departe, între 
anii 2016–2017, se observă o egalare a procentelor, astfel avem 51% victime de 
gen feminin şi 49% victime de gen masculin (Tabelul nr. 2). 

 
Tabelul nr. 2 

 
Victimele bullying-ului în mediul şcolar după gen 

 

Perioada cuprinsă între 
anii 

Victimele bullying-ului de gen 
feminin 

Victimele bullying-ului de 
gen masculin 

2014–2015 53% 47% 
2016–2017 51% 49% 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: UNICEF şi Ministerul Educaţiei Naţionale, 2014–2018. 
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Mai departe, conform statisticii furnizate de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale, în anul 2010 a fost înregistrat un număr de 10 724 de agresiuni între 
elevi pe teritoriul şcolii. Mai mult, studiul arată că un procent de 60% dintre elevi 
cu vârste cuprinse între 11–15 ani admit că au fost agresaţi şi/sau au agresat alţi 
elevi la rândul lor. Cauza principală este violenţa în familie, unde părinţii iau în 
considerare în mod repetat violenţa şi pedeapsa corporală ca un mod adecvat de 
educare a copilului. Dacă ne uităm la anul 2011, observăm că au fost înregistrate 
numai 11 842 de cazuri de violenţă în şcoală, iar în anul 2014 s-au înregistrat  
18 937 cazuri, din care 3 397 cazuri de agresiuni de tip verbal. Mai departe, în 
2015 au fost semnalate 19 747 de cazuri, pentru ca în 2016 să ajungă la 20 583 de 
cazuri, iar în anul 2018 acestea să crească la la 22 758 de cazuri. De asemenea, 
bulying-ul este cel mai des întâlnit când vine vorba de incidentele agresive dintre 
elevi pe teritoriul şcolii, înregistrând mereu creşteri semnificative. Astfel, în anul 
2010, numărul incidentelor de bullying ăn şcoală este de 6 463, iar în anul 2014, 
ajunge la 12 397 de cazuri. În ceea ce priveşte incidenţa violenţei fizice, se poate 
observa o oarecare consecvenţă, de la un număr de 3 414, în anul 2010, nedepăşind 
cifra de 4 798, în anul 2014. Abuzurile sexuale sunt şi ele în creştere, de la un 
număr de 847 în anul 2010, iar cota cea mai mare a acestora se înregistrează în anul 
2017, cu 1 920 de cazuri semnalate autorităţilor competente. De asemenea, se mai 
poate observa faptul că numărul total al cazurilor de violenţă în şcoală se află într-o 
continuă creştere, iar acest fapt poate fi exolicat din prisma eforturilor repetate ale 
autorităţilor competente în domeniu de a informa şi în acelaşi timp de a încuraja 
semnalarea incidentelor violenţe. Aşa este demonstrată eficienţa programelor 
informative şi de educare, atât a elevilor, părinţilor, cât şi a cadrelor didactice 
asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare (Tabelul nr. 3). 

 
Tabelul nr. 3 

 
Agresiuni şi violenţe între elevi, petrecute în şcolile din România,  

în perioada cuprinsă între 2010–2017 
 

Anul Agresiuni 
fizice 

Agresiuni 
sexuale Bullying Total agresiuni semnalate 

autorităţilor/an 
2010 3 414 847 6 463 10 724 
2011 3 073 942 7 827 11 842 
2012 3 125 906 9 348 13 379 
2013 4 373 1 043 11 375 16 791 
2014 4 798 1 742 12 397 18 937 
2015 4 256 1 453 14 038 19 747 
2016 4 450 1 721 14 412 20 583 
2017 4 428 1 920 15 478 21 826 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Unicef şi Ministerul Educaţiei Naţionale, 2018. 
 
Cadrele didactice au un rol crucial în lupta împotriva violenţei în şcoală, 

aflându-se în permanenţă în contact direct cu elevii şi chiar cu părinţii acestora. 
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Când vorbim de cifra neagră, necunoscută, se poate face următoarea afirmaţie, 
bazată pe rezultatele statistice oferite de către Ministerul Educaţiei Naţionale, 
anume: datorită campaniilor de sensibilizare şi informare a populaţiei, a cursurilor 
oferite profesorilor şi a eforturilor politico-legislative, cifra cazurilor de violenţă 
şcolară raportată autorităţilor competente a crescut semnificativ. Este vorba de 
reducerea cifrei cazurilor neinstrumentate de către autorităţile competente. Cu alte 
cuvinte, se fac progrese semnificative în demersul instituţional, legislativ şi politic, 
de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. 

Un studiu comprehensiv, efectuat de citre Organizaţia „Salvaţi Copiii”, în 
anul 2015, cu privire la fenomenul de bullying în şcolile din România, arată că unul 
din patru copii este umilit în mod repetat în faţa colegilor. Mai mult decât atât, 
patru din zece elevi au fost răniţi ca urmare a comportamentelor violente repetate 
ale altor colegi de şcoală. De asemenea, un aspect important ce reiese din acest 
studiu este că elevii răspândesc zvonuri umilitoare şi denigratoare cu privire la 
colegii lor. Astfel, un procent de 37% dintre elevi au răspândit zvonuri legate de 
alţi colegi ai lor, în şcoală. Mai departe, 84% dintre elevi au fost martorii unei 
situaţii în care un alt coleg al lor ameninţă pe un altul. Astfel, un procent de 78% 
dintre elevi au asistat la situaţii repetate în care un alt elev era îmbrâncit şi lovit în 
şcoală, în vreme ce 73% dintre elevi au fost martorii şi/sau victimele unor situaţii 
de bullying în şcoala în care învaţă (Tabelul nr. 4).  

 
Tabelul nr. 4 

 
Situaţia bullying-ului în şcolile din România în anul 2015 

 
Răspândirea zvonurilor umilitoate la adresa altor colegi 37% 
Ameninţări 84% 
Agresiuni verbale (poreclire, batjocură, injurii, umilire etc.) 81% 
Violenţă fizică (îmbrânceli, loviri, aruncare de obiecte contondente, piedică etc.) 74% 
Elevi martori ai violenţei fizice aplicate altui coleg 78% 
Elevi martori şi/sau victime ale unor situaţii de bullying în şcoala 73% 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Organizaţia „Salvaţi Copiii”, 2018. 

 
La nivel psihocognitiv, victimele bullying-ului pot suferi pe termen lung 

probleme emoţionale, lipsa de concentrare, probleme de comportament, depresie, 
anxietate, stimă de sine scăzută. La nivel fizic, victima poate înregistra o creştere a 
frecvenţei îmbolnăvirilor (scăderea sistemului imunitar), prezenţa unor zgârieturi şi 
vânătăi, lipsa poftei de mâncare, reacţii somatice, lipsa somnului, cefalee etc. La 
nivel sociorelaţional pot apărea autoînsingurarea, lipsa activităţilor cu prietenii şi 
colegii, dificultăţi în a relaţiona cu cei din jur, incapacitatea de adaptare la anumite 
situaţii contextuale etc.  
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PREVENIRE ŞI COMBATERE: DEMERSURI INSTITUŢIONALE ŞI MĂSURI 
LEGISLATIVE 

În privinţa politicilor educaţionale din ţara noastră, problema agresivităţii şi 
violenţei în şcoală este una cât se poate de serioasă, iar studiul violenţei din mediul 
şcolar a devenit o preocupare constantă a Ministerului Educaţiei Naţionale. Mai 
mult, în anul 2006, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a efectuat un studiu în acest 
sens arătând o incidenţă ridicată a cazurilor de violenţă în şcoală. Astfel, 
concluziile principale au scos la iveală faptul că fenomenul violenţei în şcoală este 
un subiect greu de cercetat şi investigat, fiind vorba de subiecţi cu vârste sub 18 
ani. Totodată, studiul a semnalat necesitatea informării populaţiei, dar mai ales a 
cadrelor didactice şi a elevilor cu privire la fenomenele de violenţă în şcoală. 
Studiul subliniază şi importanţa efortului ce trebuie făcut de fiecare şcoală în parte 
prin intermediul diverselor programe antiviolenţă. Violenţa în şcoală este o 
problemă instituţională, atunci când vorbim în termeni de prevenire şi combatere, 
însă este nevoie de cooperarea dintre cadrele didactice, elevi şi părinţi în vederea 
obţinerii unor rezultate bune.  

Mai departe, în perioada cuprinsă între anii 2004–2007, Ministerul Educaţiei 
Naţionale a fost promotorul mai multor studii privind fenomenul violenţei şcolare. 
Pe baza acestor studii au fost făcute mai multe recomandări cuprinse în Strategia cu 
privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 
preuniversitar (OMECT, nr. 1409/2007). În Strategie sunt stabilite principii şi 
recomandări de ordin general, ce fac referire la prevenirea şi combaterea violenţei 
în şcoală. Astfel, rolurile şi funcţiile instituţiilor din cadru sistemului educativ, 
precum şi al unităţilor şcolare în special, sunt esenţiale într-o intervenţie coerentă şi 
eficientă. De asemenea, în anul 2009, Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat un 
proiect de tip structural cu tema Tinerii împotriva violenţei, fiind finanţat în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Acest Proiect a 
avut ca ţintă principală implementarea unor măsuri de sprijin pentru unităţile de 
învăţământ cu responsabilităţi în domeniu, în vederea reducerii fenomenelor de 
violenţă în şcoală. Foarte important de menţionat este faptul că în anul 2012 a fost 
înfiinţat Consiliul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Şcoală, 
organism cu rol de Observator Naţional Anti-Violenţă. Scopul este de a monitoriza 
şi apoi a evalua modul de aplicare al Strategiei Naţionale pentru Combaterea 
Violenţei în Mediul Şcolar. 

De asemenea, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a dezvoltat, în ultimii patru 
anii mai multe cercetări şi proiecte pilot în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei şcolare şi a inclus în oferta sa instituţională un curs destinat cadrelor 
didactice. Acest curs se derulează în sistem blended learning, combinând astfel 
întâlnirile faţă în faţă cu diverse alte activităţi de învăţare în sistem online. 
Programul are ca durată 84 de ore, iar fiecare cadru didactic care finalizează cu 
succes acest program beneficiază de un certificat cu 21 de credite profesionale 
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transferabile, tocmai în scopul motivării şi încurajării unei participări cât mai mari. 
Cursul oferit de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei are scopul de a crea noi orizonturi 
asupra modalităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în şcolă, propunând 
cadrelor didactice un demers de învăţare de tip participativ, bazându-se pe analiza 
modurilor particulare în care actorii educaţionali definesc violenţa. Astfel, în cadrul 
cursului, cadrele didactice nu numai că au ocazia de a-şi împărtăşi şi apoi valorifica 
experienţa, dar pot învăţa noi metode şi tehnici de prevenire şi intervenţie, 
dezvoltând o serie de activităţi în acest sens.  

Campania numită „Eşti erou în curtea şcolii când opreşti violenţa verbală”, 
dezvoltată şi promovată de Ministerul Educaţiei Naţionale, ce a fost desfăşurată în 
perioada cuprinsă între anii 2015–2016, a avut ca scop principal educarea şi 
empowerment-ul elevului. De asemenea, Campania implementării în şcoli a 
„butonului de panică”, gândită tot de către Ministerului Educaţiei Naţionale, vine 
în combaterea efectivă a acestui fenomen. Aici, inclusiv consilierii şcolari şi 
psihologii împreună cu asistenţii sociali pot fi implicaţi alături de profesori şi 
părinţi. Comunicarea cu cadre didactice din şcoli reprezintă o sursă importantă 
pentru a înţelege şi apoi pentru a preveni violenţa dintre elevi. O şcoală fără 
violenţă este o şcoală în care elevii se vor simţi în siguranţă putându-se dezvolta 
armonios atât din punct de vedere psihocognitiv, cât şi din perspectiva 
sociorelaţională. Setul legislativ este unul stufos, motiv pentru care se face 
necesară o înşiruire coerentă în acest sens (Caseta nr. 2). 

 
Caseta nr. 2 

 
Setul legislativ românesc cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală 

 

a. H.G. nr. 972/4 decembrie 1995 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în favoarea 
copilului. Hotarârea transpune recomandările Comitetului ONU privind drepturile copilului într-un 
plan naţional de acţiune în favoarea acestuia. Instituţiile responsabilizate sunt: Comitetul Naţional 
pentru Protecţia Copilului, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei Naţioanle; 
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului. 
b. Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea 
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar nr. 1409/29.06.2007. 
c. Ordinul Ministrului de Interne şi al Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind colaborarea în 
domeniul educaţiei şi pregătirii antiinfracţionale a elevilor (Ordin al Ministerului de Interne  
nr. 183/29 noiembrie 2001 şi Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3032/14 ianuarie 
2002), însumând reglementările privind violenţa în şcoală, cu referire prevenirea violenţei, 
victimizării elevilor, delincvenţei juvenile şi criminalităţii prin cooperarea dintre Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării şi Ministerul de Interne. 
d. H.G. 1295/13 august 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi 
combaterea traficului de copii. 
e. H.G. 1504/16 septembrie 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi 
combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale. 
f. Legea nr. 29/2010 de modificare a Legii 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ. 
g. HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă 
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a 



13 AGRESIVITATEA ŞI VIOLENŢA ÎN ŞCOLILE DIN ROMÂNIA: BULLYING ŞI MOBBYING  71 

Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi 
în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi 
copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. 
h. Legea nr. 272/21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
i. H.G. nr. 726/14 mai 2004 pentru aprobarea Planului de acţiuni prioritare în domeniul protecţiei 
copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării pentru perioada 2004–2005. 
j. HG nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică pentru 
perioada 2015–2020. 
k. Planul Naţional Comun De Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a 
personalului didactic. 
l. Planul teritorial comun de acţiune privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi 
zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Bucureşti, 2016–2017. 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Ministerul Educaţiei Naţionale, România, 2018. 
 
Pentru a elabora strategii eficiente şi proiecte coerente de prevenire a 

violenţei şcolare este necesar să se ţină cont de anumiţi factori (temperamentali, 
sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al copilului. Şcoala 
are un rol foarte important în prevenirea violenţei, dar acest lucru se poate întâmpla 
numai în condiţiile în care sursele agresivitatii sunt identificate şi apoi îndepărtate. 
Astfel, strategiile de prevenire şi reducere a agresivităţii şi violenţei în contextul 
şcolar trebuie să includă următoarele aspecte, după cum urmează: a) implicarea 
masivă a părinţilor în diversele programe de prevenţie şi intervenţie; b) modificarea 
tuturor contextelor şcolare care utilizează pedeapsa acordată elevului; c) învăţarea 
diverselor abilităţi sociale şi de relaţionare de către elevi.  

PROPUNERI ŞI CONCLUZII 

În scopul obţinerii unor rezultate eficiente şi de durată în demersul prevenirii 
şi combaterii violenţei în şcoală, trebuie identificate atât cauzele declanşatoare, cât 
şi posibilii actori ce pot fi implicaţi în acest proces. Totodată, este necesară 
implicarea nu numai a elevilor şi a cadrelor didactice, dar mai ales a părinţilor. 
Astfel, în familie se vor pune bazele viitoarelor comportamente şi personalităţi, 
amintind de „cei şapte ani de acasă”, copilul trebuie să aibe o concordanţă între 
valorile promovate în familia sa şi cele promovate şi practicate de şcoala unde învaţă 
zilnic. Elevul vine de acasă cu anumite influenţe comportamentale, iar şcoala are 
rolul ideal de a le identifica şi corecta acolo unde este cazul. Actorii şcolii trebuie să 
fie familiarizaţi cu problema violenţei dintre elevi şi să vină astfel permenent cu noi 
idei de rezolvare şi aplanare a conflictelor. Părinţii trebuie să păstreze strânsa 
legătură cu şcoala, pentru a se informa în legătură cu tot ceea ce se întâmplă. 

În opinia mea, pentru obţinerea unor rezultate eficiente şi de durată în 
procesul de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, se fac necesare următoarele 
acţiuni: a) înfiinţarea unui birou de consultanţă şi informare pentru părinţi;  
b) instalarea camerelor de filmat în toată şcoala, inclusiv în clase, pe holuri, în sala 
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de sport etc.; c) observarea permanentă a conduitei elevilor de către cadrele 
didactice, în vederea prevenirii oricăror evenimente agresive, precum şi 
colaborarea permanentă cu părinţii; d) fiecare clasă de elevi trebuie să aibe un 
regulament intern care să prevadă reguli şi sancţiuni pentru orice conduite agresive 
şi/sau violente; e) promovarea unei activităţi intense a psihologului şi a asistentului 
social în cadrul şcolii, în vederea diminuării eventualelor tensiuni dintre elevi, dar 
şi pentru a depista factorii favorizanţi ai declanşării violenţei; f) deoarece unul 
dintre principalii factori favorizanţi ai apariţiei şi menţinerii bullying-ului ţine de 
diferenţele fizice, etnice şi culturale dintre elevi, cadrele didactice trebuie să 
depună eforturi în omogenizarea colectivului clasei, prin discuţii şi activităţi 
specifice; g) organizarea mai multor întrevederi cu părinţii elevilor agresivi pentru 
a putea interveni într-un mod cât mai eficient şi pentru a putea îndepărta factorul 
violenţă între membrii familiei de origine; h) organizarea mai multor seminarii 
pentru cadrele didactice unde să poată primi cât mai multe informaţii cu privire la 
intervenţia în situaţii de bullying şi mobbying între elevi, precum şi organizarea de 
dezbateri în cadrul clasei de elevi pentru depistarea problemelor şi a conflictelor; i) 
organizarea unor dezbateri între mai multe unităţi şcolare cu scopul asigurării 
siguranţei elevilor în şcoală; j) realizarea unor pliante, afişe pentru informarea 
elevilor în legătură cu toate consecinţele unui eventual comportament violent. 

Este important să fie subliniate mereu beneficiile eliminării bullying-ului încă 
din clasa zero, de la cele mai mici vârste. Astfel, prin intermediul jocurilor de rol 
organizate între elevii clasei, se poate interveni în diversele situaţii de bullying, 
determinând o conştientizare generală asupra consecinţelor şi sancţiunilor 
prevăzute de şcoală. De asemenea, dirigintele fiecărei clase deţine un rol crucial în 
abordarea acestui subiect în profunzime. Organizarea de seminarii şi dezbateri 
libere atât pentru elevi şi cadrele didactice, cât şi pentru părinţi. Astfel se pot 
sublinia diversele metode de intervenţie şi bună practică. 

În şcoală, orice conflict între elevi trebuie să fie identificat şi tratat cu 
seriozitate, tocmai pentru a nu deveni permanent şi pentru a evita orice fel de 
agresiuni şi violenţe. Violenţa în şcoală este un fenomen complex, cu o determinare 
multiplă, implicând familia, societatea, şcoala, cultura, guvernul şi nu în ultimul 
rând individul. Mass-media nu trebuie scoasă din ecuaţie, deoarece are puternice 
influenţe asupra formării copilului şi apoi a adolescentului. Astfel, prin tipul de 
cultură şi rolurile promovate, mass-media poate fi implicată puternic în procesul 
informării şi sensibilizării părinţilor, al cadrelor didactice şi al elevilor. Nu 
întâmplător, mass-media este numită „a patra putere în stat”, fiind un aliat de 
nădejde când vine vorba de eficienţa programelor de prevenire şi combatere din 
orice domeniu.  

Guverne din întreaga lume se confruntă cu problema agresivităţii şi violenţei 
şcolare, inclusiv ţara noastră, motiv pentru care se fac necesare studii cum este cel 
de faţă. Scopul constă în identificarea unor metode de impact care să diminueze 
considerabil fenomenul respectiv. Conştientizarea problematicii şi apoi identificarea 
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cauzelor acesteia sunt primii paşi ce trebuie făcuţi, pentru ca ulterior să poată fi 
făcute diverse propuneri pertinente de rezolvare, ţinându-se cont de resursele 
financiare, umane, sociale şi guvernamentale de care dispunem.  
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he present study starts from the identification and analysis of 
the phenomenology and the causality of aggression and violence 
in school in order to discover new simple but effective ways of 

preventing and combating this problem faced by both Romania and many 
other states of the world. Thus, starting from the existing social policies and 
from the official statistics provided by the Ministry of National Education, a 
realistic analysis of this phenomenon can be made. The issue of violence in 
school can no longer be ignored, as it is a serious violation of Human Rights. In 
such a context, governmental, institutional, social, school and family efforts are 
required for a more effective and lasting response. At the same time, the causes 
of violence in school are identified, thus providing possible solutions for 
preventing and combating the problem, with openings for new future analysis. 
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CALITATEA VIEŢII, XXX, nr. 1, 2019, p. 76–83 

EVOLUŢII RECENTE PRIVIND VALORILE INDICELUI 
DEZVOLTĂRII UMANE. ROMÂNIA ÎN CONTEXT 

EUROPEAN ŞI MONDIAL⎢ 

IOAN MĂRGINEAN 

Indicele Dezvoltării Umane – IDU (Human Development Index) este un 
elaborat statistic compozit, standardizat pe intervalul 0–1, constituit în cadrul 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – United Nations Development 
Programme (UNDP) începând cu anul 1990 (Human Development Report – HDR), 
cu obiectivul de a surprinde condiţiile dezvoltării umane: „ce posibilităţi de opţiune 
pentru dezvoltarea lor au oamenii dintr-o anumită societate: accesul la venit pentru 
a atinge bunăstarea, o durată mare a vieţii, cunoştinţe, libertate politică, securitate 
personală, participare comunitară şi garantarea drepturilor lor” (Draper, 1990: III). 
Prin urmare, fără a se folosi expresia „calitatea vieţii”, sunt vizate aspecte de 
maximă importanţă pentru acest domeniu (Mărginean, 2015a). 

Revenirea la această temă, după demersurile din anul 2010 şi 2012, se 
întemeiază pe faptul că la fiecare apariţie a HDR sunt valori refăcute ale IDU, 
deoarece adesea în ediţii anterioare s-a lucrat şi cu date mai vechi decât anul de 
referinţă, aşa încât se pot urmării schimbările în timp, inclusiv prin aducerea mai 
aproape a datelor din anii anteriori. 

În cadrul acestui Indice intră informaţii referitoare la educaţie, sănătate şi 
economie (doi indicatori pentru primul domeniu şi câte unul pentru celelalte).  

De-a lungul timpului s-au utilizat indicatori diferiţi pentru educaţie şi 
economie. Începând cu anul 2010 indicatorii pentru educaţie sunt „Media anilor de 
şcolaritate” (MAŞ) şi „Anii aşteptaţi de şcolaritate” (AAŞ). Anterior s-a făcut apel 
la indicatori precum „Rata de alfabetizate” şi „Cuprinderea şcolară” (HDR 1990–
2018). 

Indicatorul MAŞ se referă la populaţia de 25 de ani şi peste, iar AAŞ se 
determină pentru elevii ce intră în învăţământ dacă ar avea acelaşi parcurs şcolar ca 
al celor aflaţi deja în sistem. 

La rândul său, domeniul economic este reprezentat, din 2010, de Venitul 
naţional brut (VNB). Înainte era Produsul intern brut (PIB), ambii indicatori 

                                                   
⎢ 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. 



2 EVOLUŢII RECENTE PRIVIND VALORILE INDICELUI DEZVOLTĂRII UMANE  77 

determinaţi pe locuitor la Paritatea puterii de cumpărare (PPC) la preţuri în dolari 
SUA. VNB exprimă mai bine resursele materiale disponibile dintr-o ţară, pentru că 
la volumul PIB-ului (valoarea nou creată prin produsele şi serviciile dintr-un an 
plus taxele care se regăsesc în preţuri) se adaugă câştigul obţinut de rezidenţii unei 
ţări în străinătate şi se scade câştigul realizat de rezidenţii străini în ţara respectivă.  

Cât priveşte domeniul sănătăţii, aici a intrat încă de la început Speranţa de 
viaţă la naştere (SVN). Aceasta exprimă şi ea o valoare aşteptată, respectiv câţi ani 
ar trăi copiii care se nasc într-un anumit an dacă s-ar urma patternul mortalităţii din 
acel an. 

Obiectivul principal urmărit prin realizarea Raportului 2018 este acela de a 
promova o perspectivă universală potrivit căreia viaţa umană are valoare egală pentru 
toţi, dar în prezent lumea „este tot mai inegală, instabilă şi nesustenabilă” (p. 13).  

În cele ce urmează vom prezenta mai întâi indicatorii ce intră în componenţa 
IDU, pentru ca apoi să ne referim la acesta din urmă.  

VALORILE INDICATORILOR COMPONENŢI AI INDICELUI DEZVOLTĂRII 
UMANE 

Valorile pentru cei patru indicatori componenţi ai IDU în Raportul 2018, cu 
date pentru anul 2017 (sau mai vechi în funcţie de disponibilitatea lor) se distribuie 
pe spaţii largi, exprimând diferenţe extrem de mari pe cele 189 de ţări şi teritorii. 
Titlul Raportului este „Human Development Indicators and Statistical Update”. 

În cazul VNB, decalajul între ţări este de la 117 000 $/persoană/PPC (Quatar 
care anterior a avut chiar o valoare mai mare) şi 663 $/persoană/PPC (Republica 
Centrală Africană), cu valoarea medie mondială de 15 295. 

De remarcat că în România valoarea VNB este inferioară celei a PIB-ului, 
ceea ce înseamnă că mai mult transferă în afară rezidenţii străini decât aduc în ţară 
rezidenţii interni. Astfel, în 2017, PIB-ul era de 857 miliarde lei la preţuri curente, 
iar VNB-ul de 839 miliarde de lei, o diferenţă de 18 miliarde lei (INS, 2018).  

Câte un ecart însemnat se înregistrează şi la ceilalţi indicatori. La SVN, 
acesta se situează între 84,1 ani (Hong Kong) şi 52,2 ani (Siera Leone), media 
mondială fiind de 72,2 ani. AAŞ are valoarea maximă de 22,9 ani (Australia) şi cea 
minimă de 4,9 ani (Sudanul de Sud), iar media mondială se situează la 12,7 ani; 
MAŞ maxim este consemnat în Germania (14,1 ani), iar cel minim în Burkina Faso 
(1,5 ani).  

Cât priveşte România, valorile cele mai favorabile în context internaţional 
sunt chiar la acest ultim indicator (MAŞ). Cu valoarea medie de 11 ani de 
şcolaritate a populaţiei adulte în vârstă de 25 de ani şi peste, România avea a 24-a 
valoare mondială, poziţia 50 în ordine descrescătoare şi 139 în ordine crescătoare, 
centila 73 din 189 de ţări şi teritorii.  

În rândul statelor membre UE (28), România se plasează pe locul 24 în 
ordine descrescătoare, depăşind semnificativ ţări precum: Spania (8,8 ani), 
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Portugalia (9,2), Italia (10,7 ani), Grecia (10,8 ani). Totuşi, în ultima perioadă 
progresul în privinţa acestui indicator este unul lent, fiind vorba şi de efectul 
migraţiei externe a populaţiei active. 

O menţiune specială o fac pentru Republica Moldova, care cu MAŞ egal de 
11,6 ani, deţine a 19-a valoare mondială. Pentru ceilalţi indicatori ca şi pentru IDU 
se situează mult mai jos în context european şi mondial. 

La rândul său AAŞ înregistrează valori superioare faţă de MAŞ, în unele ţări 
diferenţele fiind foarte mari, ceea ce anunţă un progres semnificativ pentru viitor în 
ceea ce priveşte pregătirea şcolară a populaţiei adulte. În România, valoarea AAŞ 
raportată pentru anul 2017 era de 14,3 ani, fiind a 38-a valoare mondială, poziţia 
117 în ordine crescătoare, centila 60 din 189 de ţări şi teritorii. La nivelul statelor 
membre UE, doar Luxemburg are o valoare mai mică (de 14 ani). Dealtfel este de 
reţinut faptul că în România şi acest indicator avea o valoare mai mare anterior 
(14,8 ani în 2010), şi aici identificându-se efectul negativ al migraţiei externe, dar 
şi părăsirea timpurie a şcolii de către unii tineri. 

În legătură cu valorile AAŞ este de reţinut şi faptul că în unele ţări se iau în 
considerare şi anii de repetenţie, ceea ce măreşte artificial valorile indicatorului.  

Speranţa de viaţă la naştere (cât ar trăi un copil care se naşte într-un anumit 
an dacă s-ar păstra acelaşi pattern din anul respectiv; pentru HDR 2018 anul de 
referinţă este 2017, dar poate fi şi unul anterior), cu o valoare de 75,6 ani România 
ocupă poziţia mondială 118 în ordine crescătoare, centila 60. Diferenţa faţă de 
ţările cu SVN înalt este însă mare: pentru un număr de 29 de ţări şi teritorii 
indicatorul are valoarea de cel puţin 80 de ani. În cadrul UE, valori mai mici decât 
România se regăsesc în Letonia (77,4 ani), Lituania (74,8 ani) şi Bulgaria (74,9 ani).  

Pentru cel de-al patrulea indicator, VNB/persoană/$/PPC, situaţia României 
este una asemănătoare. Cu o valoare de 22 645 $/persoană/PPC, ţara noastră ocupă 
poziţia 54 în ordine descrescătoare şi 135 în ordine crescătoare, centila 61. Este de 
reţinut sporul important faţă de anul 2010, când valoarea raportată a fost de 12 800. 
Creşterea este explicabilă prin acţiunea conjugată favorabilă a doi factori, şi 
anume, creşterea economică şi stabilitatea preţurilor, dar este şi rezultatul 
diminuării volumului demografic al ţării.  

În cadrul statelor membre UE, numai Bulgaria are o valoare inferioară celei 
din România (18.883). 

Precizez şi faptul că pe lângă indicatorii ce intră în componenţa IDU, în 
Raport se regăseşte o serie mult mai extinsă de date pe diverse componente sociale. 

INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE (IDU) 

Construcţia actuală a IDU se realizează în patru etape:  
a. Alcătuirea bazelor de date cu indicatorii constituenţi, valori gestionate în 

cadrul unor organisme de profil ale Naţiunilor Unite (Institutul de Statistică a 
Organizaţiei pentru Ştiinţe ale Educaţiei şi Cultură – UNESCO; Organizaţia 
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Mondială a Sănătăţii; Departamentul de Economie şi Afaceri Sociale, Banca 
Mondială) folosind statisticile naţionale. 

b. Calcularea de către autori a unor indici primari pe spaţiul 0–1 pentru 
valorile fiecărui indicator prin raportarea la maximul şi minimul mondial. Pentru 
AAŞ, valoarea maximă este limitată la 18 ani, iar la VNB, la 75 000 
$/persoană/PPC. De asemenea, pentru VNB se operează cu logaritmii valorilor 
respective, tot pentru a limita influenţa valorilor mari. Aceste limitări au ca efect 
mascarea situaţiilor reale, prin reducerea diferenţelor, valorile mai mici în ţările 
dezvoltate şi creşteri statistice în ţările de la baza ierarhiilor. 

c. Construcţia unui indice compozit pentru educaţie, prin media geometrică a 
valorilor celor doi indici primari. 

d. Agregarea indicatorilor primari de sănătate şi economie, împreună cu 
indicele compozit al educaţiei, prin media geometrică şi constituirea valorilor IDU 
pe spaţiul 0–1 

Cât priveşte IDU, valorile acestuia sunt împărţite în patru categorii (clase) în 
funcţie de quartilele ce le înregistrează indicatorii componenţi: clasa de jos (a IV-a) 
„dezvoltarea umană scăzută”, IDU sub 0,550 (38 de ţări în anul 2017); clasa a III-a 
„dezvoltare umană medie”, IDU între 0,550 şi 0,699 (39 de ţări); clasa a II-a 
„dezvoltare umană înaltă”, IDU între 0,700 şi 0,799 (53 de ţări); şi clasa I-a de la 
vârful ierarhiei „dezvoltare umană foarte înaltă”, IDU peste 0,800. 

 
Distribuţia valorilor medii IDU şi ale indicatorilor componenţi la nivel mondial  

şi pe clase în 2017 
 

Indicatori Mondial şi Clase 
IDU 

Valori medii IDU 
(0–1) SVN 

(ani) 
MAŞ 
(ani) 

AAŞ 
(ani) 

VNB 
($/persoană/PPC) 

mondial 0,728 72,2 8,4 12,7 15 295 
I 0,894 79,5 12,2 16,4 40 041 
II 0,757 76,0 8,2 14,1 14 999 
III 0,645 69,1 6,7 12,9 6 844 
IV 0,504 60,8 4,7 9,4 2 521 

Sursa: HDR, 2018. 
 
Marea majoritate a ţărilor de la categoria întâia sunt din Europa, dar se 

regăsesc şi ţări şi teritorii de pe celelalte continente, mai puţin din Africa. Pe 
primele trei poziţii sunt Norvegia (IDU=0,953); Elveţia (IDU=0,944) şi Australia 
(IDU=0,939). Din rândul statelor membre UE cu valorile cele mai mari, pe locurile 
4 şi 5 sunt Irlanda (IDU=0,938) şi Germania (IDU=0,936). România este pe 
ultimul loc în UE (IDU=0,811) fiind precedată imediat de Bulgaria (IDU=0,813); 
Muntenegru (0,814) şi Federaţia Rusă (0,816).  
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Cu poziţia descrescătoare 52, şi România se situează, totuşi, în rândul ţărilor 
cu dezvoltare umană foarte înaltă, fiind urmată în clasamentul categoriei de alte 
şapte ţări (Belarus, Bahamas, Uruguay, Kuweit, Malaezia, Barbados, Kazakhstan). 

Cele mai mari ţări ale lumii, China şi India (fiecare cu o populaţie de peste 
1,3 miliarde) au poziţii mult mai modeste în clasament (locurile 86 şi 130,  
cu IDU=0,752 şi 0,640). La rândul său, a treia ţară ca volum al populaţiei  
(324 milioane), prima putere mondială, SUA, se situează pe poziţia 13 (0,924). 

La rândul lor, mai multe ţări europene foste socialiste se regăsesc la categoria 
întâia: Slovenia 0,896; R. Cehă 0,888; Estonia 0,871; Polonia 0,865; Lituania 
0,859; Slovacia 0,856; Letonia 0,847; Ungaria 0,838; Croaţia 0,831. La clasa a 
doua apar Serbia 0,787; Albania 0,785; Georgia 0,780; Bosnia şi Herţegovina 
0,768; Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 0,757; Ucraina 0,751; Republica 
Moldova 0,700 (poziţia 112, poziţia 77 în ordine crescătoare, centila 42). 

Revenind la România şi urmărind evoluţia valorilor IDU, constatăm un avans 
de 0,110 în intervalul 1990–2017, de la 0,701 cu o creştere extrem de mică în 
prima decadă (0,709 în anul 2000) apoi un ritm mai înalt în următorul deceniu 
0,797 în 2010, pentru ca în continuare să se înregistreze o încetinire severă. Altfel 
spus, dacă în primul interval de timp media anuală de creştere a IDU a fost de 0,8 
miimi, în cea de-a doua a ajuns la o medie anuală de 8,8 miimi, pentru ca în ultima 
perioadă să coboare la două miimi. Exprimate procentual, creşterile anuale sunt de 
0,58% pe total perioadă; 0,11% în prima perioadă (1990–2000); 1,24% pentru 
2000–2010 şi 0,25% pentru 2010–2017. 

  
Valorile IDU pentru România pentru perioada 1990–2017 

 

Valori IDU Ani 
HDR 1990 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

2018 0,701 0,709 0,797 0,795 0,802 0,805 0,807 0,811 
2015 0,703 0,700 0,784 0,788 0,793 – – – 
2011 0,700 0,704 0,781 – – – – – 

Sursa: HDR, 2018, 2015 şi 2011. 
 
Aşa cum se poate constata, fluctuaţiile valorilor, cu creşteri sau descreşteri de 

la un Raport la altul pentru acelaşi an, nu sunt mari, dar implică şi o atenţionare de 
a nu absolutiza micile diferenţieri. 

Ca urmare a valorilor de la ultima recalculare, România era în anul 1990, în 
privinţa dezvoltării umane, conform metodologiei UNDP, pe poziţia 93 în ordine 
crescătoare din 142 de ţări şi teritorii (centila 65). În anul 2000, cu IDU=0,709, 
locul în ordine crescătoare se situa la poziţia 110, centila 66, pentru ca în 2010 
valoarea IDU=0,797 să ocupe poziţia 136 din 188 de ţări (centila 72), iar din 2014 
România trece la categoria ţărilor cu dezvoltare foarte înaltă.  

Referitor la contribuţia indicatorilor constitutivi la valoarea IDU este de 
consemnat că aceştia se diferenţiază în privinţa ierarhiilor pe care le ocupă fiecare 
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dar şi cu privire la raportarea la ţările din vârful ierarhiei. Aşa de exemplu, ţara cu 
cea mai înaltă valoare IDU (Norvegia 0,953) în cazul VNB cu 68 012 
$/persoană/PPC, locul trei (cu limitarea valorilor de la vârf), iar dacă avem în 
vedere situaţia reală a indicatorului este locul 8; pentru AAŞ a doua valoare la 
calculul IDU; locul 9 la MAŞ şi 12 la SVN. Nici cele mai mici valori nu provin din 
valorile minime la toţi patru indicatori.  

Corectarea IDU prin ajustare pentru inegalitate conduce la schimbări 
semnificative. În toate cazurile în care s-a dispus de date s-au înregistrat diminuări 
faţă de situaţia iniţială. Reducerile sunt ceva mai mici la ţările şi teritoriile din 
categoria întâia şi a doua, şi mult mai mari la categoriile 3 şi 4. Dacă la primul grup 
diminuările au fost în medie de 10,7%; la al doilea de 16%; la al treilea pierderea a 
fost de 25,1%, iar la a patra, aceasta a ajuns la 31,1%. Pe total, reducerea s-a situat 
la 22%. Şi în interiorul fiecărei categorii sunt diferenţieri: la categoria I-a în 
Japonia ecartul a fost echivalentul a 3,6%; în Republica Cehă 5,3%; Finlanda şi 
Slovenia câte 5,6%. În România reducerea a fost mult mai mare, de 11,7%, dar ea a 
fost şi mai mare în unele ţări din această categorie: Barbados (16,4%); Chile 
(15,7%); Spania (15,4%); SUA (13,8%). Ţările în care s-au înregistrat cele mai 
mari diminuări ale ID sunt: Camora (45,3%); Republica Central Africană (42,1%); 
Coasta de Fildeş (36,9%). Toate trei aceste ţări sunt din categoria a patra 
(dezvoltarea umană scăzută), iar diminuările de peste 30% sunt în marea majoritate 
a cazurilor (31 de ţări şi teritorii din 33 pentru care este făcut calculul). 

COMENTARII ŞI CONCLUZII 

Deşi un construct inovativ, IDU are şi o anumită doză de arbitrariu, 
evidenţiată prin desele schimbări ale indicatorilor, utilizarea în unele cazuri a unor 
date mai vechi decât anul de referinţă al Raportului, iar prin actualizarea lor se 
ajunge la alte rezultate, apeluri la formule de calcul diferite, limitarea valorilor 
maxime la unii indicatori. În fapt, este un indice compozit alcătuit printr-o reunire 
de indicatori aparţinând unor domenii diferite. 

Totodată un nivel înalt al unui indicator nu asigură o distribuţie lipsită de 
inegalităţi între locuitorii şi zonele aceleiaşi ţări, după cum în cazul unor ţări cu 
IDU şi indicatori cu valori medii scăzute se regăsesc persoane cu valori individuale 
mari.  

Dincolo de anumite rezerve în legătură cu Indicele Dezvoltării Umane, ca şi a 
marilor diferenţe de volum de populaţie între ţări, informaţiile pe care le furnizează 
analizele comparative conduc la constituirea unei imagini globale relevante asupra 
domeniului vizat, ca şi referitoare la traseul pe care îl urmează o ţară sau alta. Pe 
de-o parte, se constată o puternică diferenţiere între ţări în privinţa dezvoltării 
umane, cu valori apropiate de maximul mondial pentru IDU în unele ţări (valoarea 
1), în timp ce foarte multe dintre ele se află în situaţii pe care le putem numi 
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tragice, cu dezvoltare umană extrem de scăzută, ceea ce înseamnă posibilităţi 
reduse de afirmare pentru locuitorii lor. 

În multe din fostele ţări cu regim socialist, şi în România, valorile mai bune 
la educaţie au avut rol important în plasarea pe poziţii la dezvoltare umană foarte 
înaltă. Alte ţări au intrat la această categorie prin valorea mare a VNB. Se regăsesc 
şi cazuri în care unele ţări au valori înalte la toţi indicatorii. Iar în clasamentul de la 
bază cele mai multe ţări au valori scăzute la toţi indicatorii. 

Aşa cum s-a constatat din cele prezentate, România ocupă o poziţie, în 
privinţa dezvoltării umane (valoarea IDU se află în centila 72 la nivel mondial în 
2017), care la o prima vedere poate fi considerată buna, dar, evident că potenţialul 
ţării este mai mare, deşi după 2010 a avut loc o încetinire a ritmului de creştere.  

Referitor la indicatorii ce intră în structura IDU, situaţia cea mai bună a ţării 
este în domeniul Mediei anilor de şcolaritate (centila 73); la ceilalţi, însă, se 
plasează la centilele 60–61. 

Pentru indicatorii din domeniul educaţiei relativa stagnare din ultimii ani este 
cauzată de minusuri în cuprinderea copiilor în învăţământ şi părăsirea timpurie a 
şcolii (ultimul fenomen este legat şi de migraţia în străinătate, dar unde este de 
presupus că cel puţin o parte din copii plecaţi îşi vor continua studiile). La rândul 
ei, migraţia externă a unei părţi a populaţiei active cu educaţie mai bună reduce 
nivelul de şcolaritate a populaţiei adulte. 

Este absolut necesar ca şi în România să se ajungă la o finanţare mai bună a 
învăţământului, pentru a se obţine condiţii adecvate pentru elevi, dar şi pentru 
cadrele didactice, inclusiv prin salarizarea acestora. Conform Raportului Dezvoltării 
Umane, 2018, în România guvernul a alocat, în intervalul 2012–2017, doar câte 
3,1% din PIB pentru educaţie (a treia valoare de la bază din rândul ţărilor de 
categoria întâia, în care ecartul se situează între 7,7% – Norvegia şi Suedia şi 2,7% 
– Bahrein), în timp ce media ţărilor cu dezvoltare umană foarte înaltă era de 4,9%, 
iar a celor cu dezvoltare umană medie a fost de 3,9%; cu media mondială de 4,8%. 

Venitul Naţional Brut, cu o creştere relativ importantă în ultimii ani, nivelul 
său este inferior mediei ţărilor cu dezvoltare umană foarte înaltă (22,7 mii 
$/locuitor PPC faţă de 40,041 mii $/loc/PPC). Lăsând deoparte valorile ţărilor 
bogate în petrol, în unele ţări dezvoltate nivelul VNB $ loc/PPC este de câteva ori 
mai mare decât în România, şi am în vedere: 68 mii în Norvegia; 65 mii 
Luxemburg, 58 mii Elveţia, 55 de mii în SUA  

Când ne referim la valoarea PIB-ului în România, nu trebuie pierdut din 
vedere că în primii ani ai tranziţiei a avut loc o prăbuşire a nivelurilor acestora prin 
restructurare dar şi prin dezindustrializare, şi doar după anul 2000 s-a ajuns să se 
obţină valori similare celor din ultimul an a vechiului regim (Axenciuc, 2012). Prin 
urmare, un ritm mai înalt de creştere în perioada ulterioară se leagă de nivelul 
foarte scăzut la care s-a ajuns la un moment dat. 

Într-adevăr, în anii 1990 şi 1991 are loc o scădere puternică a PIB (la 83% 
faţă de 1989, urmează o uşoară redresare în 1992–1995, apoi se înregistrează o 
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nouă scădere în anul 1996 şi mai ales în 1997, ulterior sunt unele redresări, dar cu 
scădere mare în 2009 şi din nou în 2012, pentru ca în ultimii ani să se înregistreze 
creşteri – INS).  

Politici mai consistente de modernizare şi sporire a competitivităţii 
economice pot contribui pe viitor la dezvoltarea sustenabilă a ţării.  

În privinţa Speranţei de viaţă la naştere, situarea României în plan 
internaţional este precară, chiar în comparaţie cu multe ţări care au o dezvoltare 
umană mai redusă. Şi aici finanţarea este una insuficientă, doar 5,0% din PIB în 
2015 (cheltuieli cu bunuri şi servicii), în timp ce media categoriei era de 12,1% (cu 
un vârf de 16,8% în SUA) iar la nivel mondial de 9,9%. Nevoia unei finanţări mai 
consistente rezidă în situaţii critice întâlnite în sistem: personal calificat (mulţi 
medici pleacă în străinătate), condiţii precare în unele unităţi sanitare, acces redus 
la servicii medicale pentru o parte din populaţie etc. (Mărginean 2014; 2015b). La 
rândul lor, oamenii ar trebui să adopte un stil de viaţă cât mai sănătos.  

Pentru a progresa în domeniul dezvoltării umane şi al calităţii vieţii în 
general, în România se impun măsuri de intervenţie cel puţin în raport cu 
potenţialul ţării. 
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UTILIZAREA MEDICALĂ A CANABISULUI⎢  
ŞI A CANABINOIDELOR1 

LUCIAN ŢICĂ 

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) a difuzat (în 
Decembrie 2018) lucrarea „Utilizarea medicală a canabisului şi a canabinoidelor” 
− un raport de specialitate ce beneficiază de avizul juridic al Oficiului pentru 
Publicaţii în Luxemburg. Publicaţia a apărut în contextul unei preocupări tot mai 
pregnante a autorităţilor pentru controlul consumului de substanţe psihoactive. 
Acest interes vine în interacţiune cu accentuarea divergenţelor dintre grupurile de 
interese reprezentate de industria farmaceutică, cărora li se alătură partizanii 
revigorării medicinei tradiţional-naturiste, pe de o parte şi apărătorii drepturilor 
pacienţilor, pe de altă parte.  

Interesul crescut este dat de faptul că, deşi există dovezi ale utilizării istorice 
a preparatelor din planta Cannabis sativa în scop medical, aceasta a fost clasificată 
drept un drog care nu are nicio utilizare medicală de către Convenţia unică a ONU 
privind stupefiantele, în anul 1961. 

Cu toate acestea prin tratarea diverşilor pacienţi care utilizau produse având 
la origine acest produs sau derivate ale sale, canabisul a rămas în atenţia medicală 
şi ulterior au început să fie consemnate observaţii empirice, urmate de meta-analize 
şi studii clinice despre o varietate de condiţii medicale, inclusiv dureri cronice, 
dureri de cancer, depresie, tulburări de anxietate, tulburări de somn şi tulburări 
neurologice, pentru care ameliorarea simptomelor era pusă pe seama utilizării 
canabisului.  

Aşa se face că începând din anii ’90 în SUA şi ulterior în Canada încep să fie 
demarate proceduri de reintroducere a utilizării medicale controlate a produselor 
din Cannabis sativa şi derivate. Acestea au fost urmate la un deceniu de proceduri 
similare în unele state din spaţiul european şi Australia. 

Raportul constituie un prim pas făcut pentru depăşirea dificultăţilor 
determinate de lipsa unei strategii comune sau a unui cadru conceptual pentru 

                                                   
⎢ Adresa de contact a autorului: Lucian Ţică, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al 

Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
luciano.tica01@gmail.com. 

1 Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Medical use of cannabis and 
cannabinoids. Questions and answers for policymaking, European Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, December 2018, 44 pagini. 
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descrierea utilizării medicale a canabisului şi a canabinoidelor prin oferirea unei 
tipologii simple, menită a oferi un mediu coerent de interpretare a datelor. Astfel, 
se realizează distincţia importantă între diferitele forme de preparate de canabis şi 
canabinoide de uz medical care au o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru 
utilizarea medicală şi cele care nu au această autorizaţie. 

În acest sens, se face apel la termenul de „medicament” pentru a se referi la 
„plantele derivate şi sintetice” produse cu un conţinut de canabinoid cu autorizaţie de 
introducere pe piaţă, în timp ce termenul general „preparate de canabis” este folosit 
în cadrul raportului pentru a se referi la articole derivate din planta Cannabis sativa 
care nu au o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru utilizarea medicală. 

Prin publicarea raportului Utilizarea medicală a canabisului şi a canabinoidelor, 
OEDT încearcă să diminueze actuala lipsă de coerenţă ce decurge din diferenţele 
cadrelor de reglementare pe fiecare stat şi le-a stabilit, precum şi îndreptarea unor 
neclarităţi datorate unor aspecte particulare ale abordărilor, care în practică 
generează moduri diferenţiate de funcţionare. Mai mult decât atât, lucrarea oferă 
experţilor o perspectivă amănunţită a evoluţiei studiilor şi proceselor care au stat la 
baza politicii de reglementare şi soluţionare a acestei probleme ce vizează sănătatea 
şi starea de bine a unor pacienţi cu o anumită condiţie medicală, dar care are 
implicaţii în ariile psihoeducaţiei şi ale siguranţei cetăţenilor. 

Raportul aduce în primul rând o serie de clarificări terminologice legate de 
denumirile produselor pentru care în prezent există o autorizaţie de introducere pe 
piaţă în scop medical, în cel puţin o ţară. Astfel, autorii abordează patru probleme 
de interes major care se referă la: dovezile existenţei unor beneficii medicale prin 
utilizarea canabisului şi canabinoidelor, cadrele de reglementare relevante pentru 
consumul medical de canabis şi canabinoide, metodele/modalităţile de reglementare a 
consumului de canabis şi canabinoide practicate în diverse ţări şi, nu în ultimul rând, 
provocările determinate de reglementarea utilizării medicale a acestora. 

În prima parte a raportului autorii încearcă să evidenţieze dovezile oferite de 
datele existente la momentul apariţiei care susţin utilitatea canabisului şi 
canabinoidelor pentru uzul medical. În această secţiune sunt prezentate sintetizat 
rezultatele evaluărilor sistematice ale studiilor clinice randomizate controlate care 
prezintă proprietăţile şi limitele medicinale ale canabisului şi ale canabinoizilor. 
Tot aici cititorului îi sunt puse la dispoziţie descrieri ale eficienţei înregistrate în 
ameliorarea/tratarea simptomelor pentru diferite condiţii medicale.  

În partea a doua a raportului sunt investigate cadrele de reglementare pentru 
consumul medical de canabis şi canabinoide, fiind ilustrat modul în care tratatele 
internaţionale de control al drogurilor sunt transpuse de guvernele unor ţări care au 
autorizat utilizarea în scop medical a unor produse din această gamă, precum şi 
dovezile solicitate de autorităţile farmaceutice de reglementare pentru aprobarea 
acestora.  
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Astfel, suntem informaţi că în conformitate cu prevederile tratatelor 
internaţionale de control al drogurilor, utilizarea canabisului este limitat la scopuri 
ştiinţifice şi medicale. Acestea au normative stricte care impun ca utilizarea 
medicală a canabisului şi canabinoidelor să fie supravegheată de medicii 
practicieni, precum şi obligativitatea existenţei prescripţiei medicale, pentru 
pacient, exclusiv în condiţiile menţionării dovezilor privind calitatea, siguranţa şi 
eficacitatea pentru tratarea unei condiţii medicale. 

În partea a treia a publicaţiei autorii prezintă un scurt istoric al raţiunilor şi 
acţiunilor care au stat la baza introducerii şi, ulterior, a dezvoltării reglementărilor 
prin care o serie de ţări au permis utilizarea consumului de canabis şi canabinoide.  

Întâlnim aici exemple şi studii de caz care atestă diferenţele dintre abordările 
şi strategiile utilizate de ţările în care în prezent există o formă legală de utilizare în 
medicină a canabisului sau canabinoidelor. Un spaţiu generos este dedicat 
prezentării situaţiei din Statele Unite ale Americii, în cadrul cărora au debutat 
iniţiativele de reglementare şi care în mod firesc au o experienţă mai mare în 
managementul consumului medical al acestor produse. Această experienţă a 
influenţat în mod evident celelalte state, dar fiecare dintre acestea a urmat propria 
linie în funcţie de particularităţile culturale, astfel încât, în prezent nu există niciun 
cadru standard de reglementare pentru preparate de canabis şi produse 
cannabinoide. De cele mai multe ori evoluţia acestui proces a fost dictată de 
necesitatea de adaptare la solicitările pacienţilor şi dezvoltarea produselor şi 
preparatelor pe bază de canabis şi canabinoide create în scop medical. 

Aşa se face că în prezent guvernele multor state au de gestionat problema 
cererii pacienţilor de a se trata cu canabis şi canabioizi, în pofida faptului că 
dovezile furnizate de studiile clinice pentru eficienţa în tratarea simptomelor sunt 
insuficiente. Există un risc multiplu (social, medical, siguranţă publică) ca 
discrepanţa creată de precaritatea datelor necesare pentru aprobarea utilizării 
acestor produse în tratarea diverselor afecţiuni să dea un impuls nedorit pieţei 
negre. Ca modalitate adaptativă, în unele ţări s-au dezvoltat metode alternative de 
asigurare a accesului pacienţilor la produse din canabis şi canabinoide în lipsa 
autorizării acestora. 

De asemenea sunt scheme ce permit prescrierea canabisului şi canabioidelor 
de către medici pe bază de reţete de multe ori ca situaţie de compasiune (spre 
exemplu în cazul pacienţilor aflaţi în faze terminale), în timp ce pentru altele există 
o abordare restrictivă prin care utilizarea este permisă doar pentru condiţiile 
medicale pentru care sunt dovezi de eficacitate a tratamentului.  

În partea a patra a publicaţiei sunt prezentate problemele pe care experienţa 
actuală a evidenţiat-o atunci când guvernele încearcă să stabilească un cadru de 
reglementare a consumului de canabis şi canabinoizi în scop medical. Acest cadru 
vizează produsele din canabis care îndeplinesc criteriile de autorizare 
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farmacologică ce vor fi utilizate în schemele terapeutice, condiţiile medicale pentru 
care se pot utiliza acestea şi modul de monitorizare/control al utilizării terapeutice a 
acestor medicamente. 

Raportul indică o serie de obligaţii pe care guvernele sunt chemate să şi le 
asume în demersurile de stabilire a utilizării medicale a canabisului şi derivatelor, 
cele mai importante fiind: 

● tipul de medicamente sau preparate de canabis pe care le vor permite să fie 
utilizate în scop medical. Guvernanţii pot decide doar pentru medicamentele care 
au parcurs calea de reglementare farmaceutică şi au obţinut autorizaţie de a fi 
comercializate; 

● formele de preparare pentru canabis acceptate. Recomandările autorilor 
raportului merg către preparate magistrale realizate de un farmacist şi extracte din 
canabis standardizate, uleiuri de canabis sau alte forme pentru care s-a obţinut 
autorizaţie de introducere în piaţă în scop medical; 

● condiţiile medicale care necesită tratament cu canabis sau medicamente pe 
baza de canabis. În sarcina guvernelor revine luarea în considerare autorizarea 
preparatelor din canabis şi derivate doar pentru afecţiuni medicale pentru care sunt 
dovezi privind eficacitatea tratamentului, sau pentru care s-au raportat beneficii 
certe pentru pacienţi. 

● problemele legate de etica prescrierii medicale a canabisului, rezolvarea 
motivelor de incertitudine cu privire la indicaţiile clinice, precum şi aspectele 
legate de competenţele medicilor care primesc dreptul de prescripţie al acestor 
medicamente;  

● încadrarea canabinoidelor în tratamentul existent pentru acele condiţii 
medicale în care pot fi utilizate (adjuvant sau medicamente de primă linie a 
tratamentului); 

● limitarea prescripţiilor, monitorizarea pacienţilor şi a efectelor adverse; 
● standardele de calitate care vor fi aplicate în tratamentul pe baza acestor 

medicamente. 
Ceea ce putem afirma despre această publicaţie a OEDT este că, în mod cert, 

va incita un interes major în zone extrem de diferite ale comunităţii: de la 
politicieni până la publicul larg, de la corpul cercetătorilor şi medicilor practicieni 
până la potenţialii pacienţi şi aparţinători. Nu în ultimul rând ne gândim la interesul 
pentru înţelegerea şi interpretarea constatărilor prezentului raport pe care îl vor 
manifesta responsabilii de prevenţia imixtiunii pieţei negre a drogurilor şi a 
derapajelor de la scopul umanist de îmbunătăţire a stării medicale a celor aflaţi în 
suferinţă.  
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