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STUDII 

INSTITUTIONAL FACTORS FOR ANTI-CORRUPTION 
CLIMATE IN MODERN RUSSIAN SOCIETY1 

EVGENIY GENNADIEVICH MELNIKOV 
VLADIMIR PETROVICH MILETSKIY 

SERGEY DMITRIEVICH SAVIN 

he paper addresses system-based sociological methodology and 
considers the anti-corruption policy in the modern Russian 
society. The authors try to identify key institutional factors for 

creating anti-corruption climate in the context of advanced transformations.  
It is noted that modern Russia should develop the anti-corruption climate 
applying both Soviet and foreign experience. The paper concludes that the key 
role in the process under analysis is given to maintaining the adequate Russian 
conditions for the anti-corruption law-based climate providing the execution 
of the whole set of norms of the positive law by the social subjects and the law 
institutes. This includes such law-based regulation mechanisms as judicially 
relevant activities and other law-enforcement practices suitable for reproduction 
and improvement of the anti-corruption climate at all levels of the powerful 
hierarchy. Promotion of the anti-corruption behavioral standards, the development 
of the respective law-oriented consciousness and law culture should also be 
paid special attention to.  

Keywords: corruption; anti-corruption policy; social determinants of 
corruption; anti-corruption climate; anti-corruption behavioural standards. 

INTRODUCTION 

Corruption counteraction seen as a system-based approach in the state strategy 
is relevant for the world. Even the European countries with the minimal corruption 
figures, such as Denmark, Norway, Sweden, Finland, Switzerland (Russia in Corruption 
Perceptions Index – 2017), could perceive the migration driven intensifying processes 
in changing the social structure, bureaucratization, and a slowdown in economic 
growth as threats for the development of the anti-corruption practices. However, 
the Transparency International (TI) rates these countries at the top among the corruption 
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free countries, the representatives of this organization note that these ratings are 
based on the corruption perception, first of all, in the public sector by the citizens 
and businesses, the ratings do not reveal the real situation with this hidden social 
phenomenon. For example, for the last several years Switzerland’s banking area 
saw a number of major scandals concerning money laundering, unfair competition 
in business, and even some serious violations in public procurement system, which, 
as Martin Hilti, Executive Director of Transparency International Switzerland, 
points out, is just the top of the iceberg, while the society may not be even aware of 
the other corruption cases (Populism and corruption: like father, like son? Nasha 
gazeta). Corruption as a hidden asocial phenomenon is highly likely to exist in 
various forms worldwide. The point is about its spread, a possible consistent threat 
for the public establishments from the corruption practices. Typically, the corruption 
occurrence in the society is directly connected with the degree and the nature of the 
social inequality, diversity in social injustice manifestations in resource distribution. 
For instance, the above TI corruption perception rating shows that the corruption is 
spread the least in the countries which are commonly called welfare states, as well 
as in the countries with the strongly protected human rights, while the most corrupt 
countries are the developing economies and authoritarian states with the highest social 
inequality and discrepancies between the living standards and economic growth 
being covered by an autocratic model of the centralized government control. Here, 
the political, economic, and social institutes are characterized by inequality and 
corruption, distort the legal and ethical principles and standards in their activities. 

This is true for modern Russia with the corruption seen as a consistent threat 
for the development of the society. Moreover, the need for corruption counteraction 
in the context of social and economic instability is very often proposed as the crucial 
approach for the development of the Russian society. Therefore, it is not surprising 
that recently the Russian authorities are intensively focusing on strengthening 
the corruption counteractions. Russia started to implement its current systematic 
anti-corruption policy once the Federal Law No. 273 as of 25 December, 2008,  
“On Anti-corruption” was introduced. This legislative document was further developed 
into the Federal Law “On Anti-Corruption Inspection of the Regulatory Acts” as 
of 17.07.2009. The year of 2008 saw the setting-up of the Russian Presidential 
Anti-Corruption Council, and in 2013 the Russian Presidential Executive Office 
established the Anti-Corruption Department within its structure. These consistent 
measures, at least, helped stop the corruption rate growth and in some cases reduce 
the spread of the corruption practices at the low and middle levels of the government 
supervision and in the government bodies. 

To provide the institutional support for the anti-corruption policy, V.V. Putin, 
the President of the Russian Federation, signed the Decree No. 378 as of 29 June, 
2018, “On the National Anti-Corruption Plan in 2008–2010” which is aimed to 
improve the system of bans, limits, and requirements counteracting the corruption 
and to maintain the uniform enforcement of the Russian Federation legislation in 
this area (President’s Order established the Anti-Corruption Department). The Plan 
pays special attention to the system-based nature of the anti-corruption policy at all 
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levels of the government hierarchy, the main part of the policy being the measures 
aimed to develop the anti-corruption climate in Russia. 

We can add here that the expert reports also mention the content and the 
peculiarities of the anti-corruption policy in Russia. For example, the report “World 
anti-corruption practices and Russian realias” delivered on 6 March, 2018, by the 
Center of Political Information claimed that it was quite recently when the law 
enforcement bodies and the special departments consistently fought against corruption 
in Russia (Press Conference “World Practices in Fighting against Corruption and 
the Russian Realias”). Ernst & Young, a British Audit Company, pointed out some 
positive changes in 2017 which had taken place in the anti-corruption policy in Russia 
recent years. E&Y reports state that the corruption risks in Russia have noticeably 
decreased since 2011. Along with that, in some parameters they have become 
lower than the average world figures. However, data from various research centers 
delivering expert opinions show that considering the overall corruption situation 
Russia is among the countries with a low level of the anti-corruption climate. 

 However, the question whether it is appropriate to speak about the results of 
the anti-corruption policy in the Russian society towards the mitigation of the 
consistent corruption conditions and the development of the anti-corruption culture 
rather than towards separate measures and criminal hearings remains open. A coherent 
examination of the corruption as a social phenomenon requires the analysis of its 
public perception as well as the surveys in various corruption manifestations. The 
studies into the perception of the anti-corruption policy and evaluations of its 
efficiency by the citizens help work out more promising anti-corruption strategy 
and persistently create the anti-corruption climate in the society. 

We define the anti-corruption climate as follows: beliefs, values, and norms 
determining people behaviour intolerant to the corrupt manifestations and the 
development of the proper organizational or professional culture in all areas. 
Modern Russian society considers these tasks to be highly relevant, because these 
problems determine the work of the social institutes and affect the business 
reputation of companies and trust towards the authorities. Current situation could 
also be explained by the insufficient depth of the systematic and sociological 
analyses connected with the social determinants of the corruption reproduction and 
viability in the modern Russian society. 

The abovementioned determines the topicality of the present paper and 
shapes the main aim which is to examine the content of the current anti-corruption 
policy and to identify the key institutional factors which create the anti-corruption 
climate in the modern Russian society.  

LITERATURE REVIEW 

Corruption as a system-based phenomenon is looked at from various academic 
perspectives and deals with the subject area of all social sciences. According to the 
statistics of the research publications devoted to the corruption and indexed in the 
international research databases, the publications devoted to the economic impact 



 E. G. MELNIKOV, V. P. MILETSKIY, S. D. SAVIN 4 96 

from the corruption costs are the leading ones and are followed by the publications of 
social, political, and law studies, including criminal science (Rogozin, 2012). Recently, 
more and more attention is being paid to the scientific analysis of the corruption 
measurement methods (Rowher, 2009), as well as to the academic support of the 
corruption counteraction monitoring (Kabanov, 2015; Koshkina, 2017; Sidorenko, 
2016; Babeluk et al., 2018). Modern international and Russian scientific literature is 
known for the sociological studies in examining the corruption areas (Johnston, 2005; 
La Palombara, 1994; Soliman and Cable, 2011; Petrova, 2018) and the problems in 
perceiving the corruption by the society (Martynov and Gaberkorn, 2017). 

Here we refer to a popular paper of S.P. Huntington (1968) “Political Order 
in Changing Societies” which reveals the historical patterns in society development 
and identifies the link between the institutional changes and the corruption level. 
Corruption routinely increases in the context of changes in the social structure, 
emergence of new powers fighting for resource distribution in the society, which 
are accompanied by the weak government bodies. S.P. Huntington sees corruption 
as one of the consequences from the lack of the efficient political institutionalization. 
Similar situation was typical for Russia in the 1990s, at the initial stage of the 
market economy formation and the underdevelopment of the new mechanisms of 
the government administration. 

A sociological approach to the structural grounds of the corruption proposed 
by Rogozin and Shmerlina (2012) is of interest. The authors claim that despite a 
commonly held opinion, corruption is an autonomous aggregated organizational 
structure rather than a hierarchical network structure, which makes it a viable 
phenomenon in any bureaucratic bodies, including the ones aimed to fight this 
corruption. Corruption is “dispersed” in the procedures of the law institutes, corruption 
practices are formed independently from the corrupt officials and their networks. 

The growth in the number of the studies in different subject areas of corruption 
analysis does not bring sufficient amount of profound sociological publications 
describing the institutional factors of creating the anti-corruption climate in modern 
society. The present paper aims to fill this gap. 

MATERIALS AND METHODS 

From the very beginning it should be noted that the authors of the research 
apply the principles of the systematic and sociological methodology (Luhmann, 
1979; Parsons, 1971) and institutional approach to the analysis of corruption spread 
in various areas of the society. According to the abovementioned methodological 
approaches, the consistency of the anti-corruption policy of the Russian state serves 
to be the crucial factor to achieve the results and efficiency from the measures in all 
its implementation areas. The system-based approach in its sociological meaning 
presupposes the following academic tasks, some of which can be achieved by the 
authors in this paper. 

First of all, social determinants of corruption in Russia should be identified 
and examined. 
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Secondly, the required and sufficient number of all main structural components 
of the anti-corruption policy seen as a system-based approach should be identified 
and analyzed, and the institutional factors of the anti-corruption climate development 
in the country, on the whole, and in the political and juridical sector of the modern 
Russian society, in particular, should be highlighted. 

Thirdly, the modern anti-corruption climate in Russia should be characterized 
and analyzed as a set of institutional and social cultural conditions, including the 
development of the academic recommendations for its improvement and compliance 
with the best world standards. 

Fourthly, modern international practices in corruption counteraction and 
development of the anti-corruption climate should be studied. 

The data from the phone survey “Corruption perceived by the Russians” 
carried out among the citizens of Saint Petersburg by the Center for Sociological 
and Internet Research in Saint Petersburg State University in October 2017 (quota 
sample is 1,100 people with regard to gender, age, residence area, incomes, and 
occupations) and an All-Russian survey “Efficiency of the legislative anti-
corruption measures” done by the same Center in September 2014 (quota sample is 
1,611 respondents, 48 RF subjects, 120 settlements. The survey was carried out in 
the residence areas of the respondents. The sample represents adults (18 and older) 
of the Russian Federation) served to be the empirical ground for the study. Besides, 
the data from the questionnaire-based survey carried out as an in-person interview 
among the citizens of Saint Petersburg and Leningrad Oblast (sample includes 
1,503 respondents, 2018) was also involved. The application of similar survey 
methods with the possibility to compare the data from these surveys, as well as the 
survey in different types of settlements can speak for the representativeness of the 
findings for the Russian society on the whole. What is more, Saint Petersburg and 
Leningrad Oblast often serve to be the model regions in the sociological studies, 
because their living standards are closer to the average All-Russian level. 

FINDINGS 

In order to look at the social corruption determinants in our country, it would 
be appropriate to characterize the anti-corruption climate which is being developed 
under the anti-corruption policy. We have already mentioned that the definition of 
the anti-corruption climate is wide and presupposes the creation of corruption-free 
institutional, social cultural and social psychological conditions for the activities in 
different social areas. Therefore, together with the regulatory norms and values in 
the activities of social institutes, we focus on the social psychological characteristics 
connected with the corruption perception by the public consciousness. In this regard, 
the anti-corruption climate is a new type of a socio-psychological climate in a 
society which reflects the relationships and personal satisfaction with various social 
communities, groups, and their trust to each other. Anti-corruption climate characterises 
a set of socio-psychological conditions contributing into or preventing the formation 
of the socio-psychological atmosphere among the social subjects of law with due 
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regard to the common values and priorities in the respective communities, teams, 
socio-professional groups, institutions, bodies, and units for their efficient mutual 
activities, their social roles and functions in preventing or counteracting the corruption. 

Anti-corruption climate as a psychological phenomenon includes, first of all, 
social climate determined by the society’s awareness of the common aims and 
tasks. It also includes moral and ethical climate which is influenced by the mainstream 
moral values and their practical applications as a form of the ethical code of an 
organizations. Finally, one should not forget about the socio-psychological microclimate 
characterizing unofficially developing relations between people being in direct 
contact with each other in counteracting the corruption. This element can be found 
in a particular model of an organizational culture which is paid more attention to  
in the modern theories of company management. One should also speak about  
law climate which is a set of socio-psychological conditions contributing into the 
creation of comfortable and meaningful atmosphere among the social subjects of 
law to deal with the law-worthy activities in organizing the legislation implementation 
and other legal measures, including corruption counteraction. 

Having said about the characteristics of the anti-corruption climate, we can 
now turn to the sociological description of the social determinants of the corruption 
which determine corruption reproduction and viability and prevent the development 
of the relevant Russian conditions for the anti-corruption climate. Counteracting the 
corruption is not only connected with fighting against its consequences, but rather it is 
important to eradicate its roots and reasons for continuous reproduction in the society. 

In terms of the consistent sociological and institutional analysis, it would be 
appropriate to concentrate on the structural prerequisites and factors of the corruption 
reproduction in Russia. It should be underlined here that we believe their impact on 
the corruption reproduction is paramount, because if corruption becomes permanent 
and is turned into an institutional practice, then the strategy aimed to change it must 
be implemented at the institutional level. And this process can not be instantaneous, 
it is likely to take years to develop an efficient model of institutional activity. 

As for the structural conditions of the corruption in Russia, it should be noted 
that S. P. Huntington believes the corruption arises from an institutional vacuum, 
inefficient procedures accompanied with an extensive activity of new subjects in 
economy and politics. This opinion is supported by a widely known sociologist 
G. V. Osipov who assigns the supreme role in corruption development to a Russian 
model of provincial criminal and oligarchic capitalism extensively shaped in 
Russia after the collapse of the Soviet Union in the 1990s (Zyuganov, 2018). This 
period was characterized by the initial capital accumulation by a new Russian 
business with its further criminalization, including corruption practices. Inevitably, 
the corruption practices became a regular phenomenon in an institutional area, 
corruption enshrined into a developing model of relations between business and 
governmental bodies. 

Socio-economic, political, and socio-juridical prerequisites played the key role 
among other structural factors in spreading corruption in the post-Soviet Russia. 
Here we mean, first of all, resource export economy not connected with a multi-sector 
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social market economy and also unstable social structure of the society which resulted 
in an extensive social stratification in the 1990s. A stratification criteria-based gap 
between the rich and the poor is known to exceed the thresholds in the social structure 
of the modern Russian, which makes us conclude about an unstable nature of the 
social structure of the Russian society. This nature is manifested in widening the 
gap in social differentiation. An extreme type of this trend – a high level of social 
polarization (main population is distributed between two poles – being rich and 
being poor) deserves a special mention. 

Property inequality is vividly illustrated by a statistical indicator – the ratio of 
the average income of the richest 10% to the poorest 10% or R/P 10%. 

This indicator is in focus among sociologists and economists. The higher R/P 
10% ratio is, the higher the social pyramid in the society is, thus the greater the 
social polarization is. According to some estimates, R/P 10% ratio in Russia is 
more than 24 today. To compare: in some Scandinavian countries (Denmark, 
Finland, and Sweden) this indicator is 3–4 (let us emphasize that these countries 
are leaders in anti-corruption climate figures), while the ratio in Germany, France, 
and Austria is 5–7. Financial experts estimate that this ratio is adequate. Once R/P 
10% ratio reaches 10 and higher, the society plunges into the period of acute social 
problems. Even a special term “social upheaval threshold” is introduced. At the 
USSR times, R/P 10% fluctuated within 3.5–4.5. In the tsarist Russia, according to 
the approximate estimates, this ratio reached 25–30, which could be and was one of 
the reasons of the social explosion (Measuring the income inequality). 

Some Russian experts think that the Russian society is characterized by a 
multi-dimensional hierarchical social space (social stratification) with the social 
strata, groups, classes, and other social elements differentiated by power, property, 
social status, value priorities, functions. 

One could identify the first and the second level inequalities in the overall 
existing social inequalities. The first level inequalities are system-based: economy, 
politics, social status, distribution, power, etc. The second level inequalities are 
connected with personal features and capabilities. Social inequality is becoming 
greater by all indicators (economic, political, social, regional ones), which is the 
main trend in social culture transformation in the modern Russian society 
(Golenkova et al., 2008). 

Common citizens are aware of it and recognize that inflation, income gaps 
and great social inequality are somehow connected with the corruption practices in 
the system, which is supported by the data from the surveys among the citizens of 
Russia and Saint Petersburg. The survey was carried out together with the Center 
for Sociological and Internet Research of Saint Petersburg State University [5]. 

DISCUSSION 

By 2012, the corruption had entered TOP-10 concerns as perceived by the 
society (Russians worry about prices, poverty, and corruption. Levada-center). This 
is evidenced by the data of the Russian survey done by the Center for Sociological 
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and Internet Research in 2014. The survey showed that 25% of the respondents 
claimed the fight against the corruption should become the crucial task for the Russian 
government. However, majority considered the anticorruption policy in Russia to 
be inefficient. For example, 55.6% of the surveyed said that the local authorities 
are just not interested in the real fight against corruption, although many – 48.8% 
believe that the authorities could be very efficient in their fighting under specific 
conditions and with good will. 
 

Table no. 1 
 

The level of corruption perception in the country is estimated generally  
a third higher than in the regions 

 
How would you assess the level of corruption? (%) In Russia In Saint Petersburg 

Very High 25.6 13.6 
High 38.8 27.0 
Middle 19.1 29.9 
Low 0.7 3.3 
Very Low 0.1 0.2 
Not Sure 15.7 26.0 

 
The survey among the Saint Petersburg local people in 2017 showed the 

rise in the number of citizens who believed the fight against corruption to be the 
supreme task for the government and to require urgent measures. It should be 
noted that the corruption at the government level is perceived by population to be 
greater, because there is a belief that the greater the resources are, the more 
opportunities there are for their unpunished use for the benefit of the powerful 
elite groups. For example, Saint Petersburg is considered to have a high level of 
corruption by 40.6% of the respondents, while the corruption level in Russia on 
the whole is seen to be high by 64.4% of the surveyed. The number of the 
respondents who look upon the corruption level in Russia as high is twice as 
large as the other group, and there is nearly no one (0.8%) believing the corruption 
level to be low. The majority of those asked connect a widely spread corruption 
with law enforcement bodies – 42.3%, with the highest bodies of state authority – 
38.7%, with the local authorities – 36.8%, with the supervising and controlling 
governmental bodies – 32.2%. The respondents feel the corruption could influence 
the population living standards, for example, the price increase – 60.3%. Corruption 
is perceived as a widely spread phenomenon covering the representatives of the 
power and management authorities. 

A wide occurrence of corruption in the Russian society is backed up by the 
fact that every fourth interviewee claimed that he/she was personally involved into 
the corrupt practices within the last year, and majority of them 61% knew beforehand 
what should be done in this situation, how to give a bribe, and even more respondents – 
68% said that this was a typical situation which did not disturb them. However,  
it should be noted that almost 10% claimed that when they happened to be involved 
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into a corrupt situation, they did not bribe, managed to refuse from bribing a public 
officer or even to find another way to solve a problem. On the other hand, 7% of 
the interviewees admitted that they regularly gave bribes and money in different 
institutions if this was accepted. Police (including Road Police), health-care facilities, 
educational establishments, housing and communal services, state and municipal 
authorities and courts are referred to the most corrupt bodies on an everyday basis. 
These are the places where people personally faced corruption within the last year 
(Figure 1). 

 
Figure 1 

Establishments which are considered to be the most corrupt according to the personal 
experience of the respondents within the last year (%) 

 
 
The 2018 survey revealed that if compared with the corruption occurrence in 

Saint Petersburg for the last three years (or 5 years), the situation significantly 
improved – this opinion is supported by 2.4% of the respondents, became evidently 
worse – 7.1%, did not change – 41.6%. Corruption level in 2018 remains high – 
20.3% of interviewees think so, is likely to be high – 30.0%, average – 27.1%. 

An interesting question arises – what factors mainly directly contribute into 
the increase of the corruption level? The 2017 survey gave the following findings: 
poor control from the law enforcement bodies – 23.6%, insufficient pressure from 
the public, mass media – 13.9%, inapplicable, inefficient laws – 40.7%, a high 
level of bureaucratization – 27.8%, low salaries of civil servants and officers – 
9.7%, general cultural traditions of the country – 18.9%, favoritism and joint 
responsibility of the bribe takers – 29.7%, others – 22.2%, difficult to say – 12.4%. 
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Now about the possibilities and measures to fight against corruption. Is it 
possible to eradicate it? These are the answers from Saint Petersburg citizens in 
2017: definitely yes – 19.0% of the interviewees, rather yes – 26.6%, rather no – 
25.4%, definitely no – 24.7%, others – 1.8%, difficult to say – 2.5%. 

What counteraction measures are the most efficient ones? The survey carried 
out by the Center for Sociological and Internet Research in 2017 identified 
severity, law execution, and measures from the civil society as the most efficient 
actions (Table no. 2). 

 
Table no. 2 

Evaluation of the efficiency of anti-corruption measures. 2017 (N = 1112) 

Which anti-corruption measures are the most efficient? 
(Several answers are possible) % 

Improving laws and law enforcement practice  36.0 
Journalistic investigations in the media  33.8 
Increasing law enforcement audits  32.8 
Organizing “hot lines” for citizens at regional and municipal levels  28.9 
Anti-corruption affairs of political parties and social organizations  19.7 
Social anti-corruption advertisement  12.8 
Hold meetings, protests and demonstrations  9.6 
Other  12.8 
Not sure  6.5 

 
Coercive measures, severe criminal sanctions are the most efficient ones. 

According to the 2018 survey, this solution of the problem was totally supported by 
64.0%, mostly supported by 19.9%, 7.0% of respondents were likely to disagree, 
6.1% of those surveyed totally disagreed, 3.0% of the interviewees found it 
difficult to answer. 

Is it possible to create an anti-corruption climate in a Russian company/ 
organization/institution in the current Russian environment? Here are the answers 
from the respondents: yes, definitely – 22.9%, rather yes but there are barriers – 
30.3%, rather no, external problems prevail – 17.3%, definitely no – 9.5%, difficult 
to say – 19.1%. 

And finally, some general conclusions derived during the 2018 research. 
Corruption is, first of all, a social and ethical issue, there is a need to nurture an 
anti-corruption behavior in the society. This statement is completely supported by 
66.3% of the respondents, mostly supported by 21.2%, 5.3% of the interviewees 
were likely to disagree, 3.8% of them totally disagreed, 3.5% of the respondents 
found it difficult to answer. 

However, the most crucial conclusion is as follows: with poverty and great 
social inequality in the country, corruption could not be conquered. This conclusion 
is completely supported by 49.7% of the respondents, mostly supported by 23.9%, 
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11.0% of the interviewees were likely to disagree, 9.0% of them totally disagreed, 
6.4% of the respondents found it difficult to answer. 

Thus, the materials of the abovementioned studies show that in contrast to a 
conventional image of the corruption mainly benefiting civil servants, there is an 
opinion about the corrupt practices among, mainly, big businesses which are no 
less to blame for the existing situation. There are mostly illegal methods of doing 
business with kickbacks for particular preferences in the market that lead to a price 
increase for different goods and to a competition decline. 

As for political and law determinants of corruption reproduction, in this case 
it would be more appropriate to speak about political and law subsystem rather than 
about law subsystem only. However, it should be remembered that both political 
system and law sphere are relatively independent subsystems of the society and 
represent a set of social subjects and institutes of law, social and law-based processes, 
and spiritual, law-based components consolidated by the norms of existing, social 
and positive law. A political and law-based sphere covers some social subjects 
(deputy corps, top public officials, regional and municipal authorities) and institutes 
(Federal Parliament, institute of the head of the state, local councils and 
administrations) directly involved into the activities of both law-based sphere and 
political system. 

The analysis shows that the social objects and policy-making bodies (Federal 
Parliament and deputy corps, The President of Russia, and the institute of the head 
of the state on the whole) more or less cope with their duties in publishing and 
introducing all new regulatory documents concerning anti-corruption measures. 
However, regulatory management represented by separate courts (for example, 
local and magistrates courts), law-enforcement bodies, prosecution service, and 
several other law-enforcement units leaves much to be desired, therefore, the anti-
corruption measure efficiency in Russia is not very high. Thus, this factor is surely 
to be a key barrier for the efficient performance of the political and regulatory areas 
of the Russian society in fighting against corruption and creating the appropriate 
anti-corruption climate. 

Political factors should also be taken into account as structural prerequisites 
for the corruption. These factors include excessive interference of the authorities 
into business and favoritism towards oligarchs, a preserved disorganization of the 
state activity due to the lack of efficient communication between the authorities 
and the civil society, an all-time high level of social tension. One of the main 
slogans in the expanding protest movements in Russia is to fight corruption among 
authorities, and this directly influences the legitimacy of the political institutes and 
citizens’ trust in the efficiency of the state anti-corruption policy. 

Finally, other structural prerequisites for corruption reproduction preventing 
the creation of the adequate anti-corruption climate include institutional, procedural, 
and other factors, including powerful business gangs evolved in the 1990s, patron-
client relationships between business and authorities, notorious crony units in power 
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at the regional level (for example, Caucasian region) which determine a low level 
of self-management among the institutes in the civil society, degradation of the 
court system and law-enforcement bodies, their union with business and organized 
gangs, and many other negative consequences. 

It should be noted that a rigid hierarchy among power structures in Russia 
developed in the 2000s played a dual role. One the one hand, it definitely contributed 
into taking the control over the country, into eradicating the regional separatism, 
counteracting illegal armed groups in Chechnya, etc. At the same time, however, 
this governance model had its negative side in developing a special group with 
corrupt civil servants and other officers, unions of authorities, business, and criminals 
at the regional and local levels. In this context one could observe the expanding, so 
called, top corruption. 

Summarizing the above said, it is worth concluding that anti-corruption policy 
as a system-level phenomenon is a key area for the social subjects and governmental 
and municipal authorities to prevent, to counteract, to eradicate corruption at all 
levels of the powerful hierarchy and in all spheres of the society. To maintain the 
policy consistently, one should observe the contribution of the following necessary 
and sufficient units: social subjects and governmental and municipal authorities, 
procedural and regulatory elements (a full governance cycle in a political and law-
based process), including such points as regulatory arrangements (anti-corruption 
legislation), goal tree, principles, methods and tools for political and law-based 
influence on the most corrupt segments of the society, including resource (infrastructural) 
components of this influence. The other components in the anti-corruption policy 
deserve proper attention as well. 

Social subjects and the governmental and municipal authorities contributing 
into the law-based regulation play a special role among various components of the 
anti-corruption policy. They are law-enforcement bodies, judges of all levels, court 
enforcement officers and security officers, etc. They are lawfully authorized by the 
government and the municipal authorities and are properly qualified, experienced 
and skilful, possess resources and tools to implement the policy with the help from 
the governmental and municipal bodies. And the social subjects (people) of the social 
policy can change, rotate, or undergo other transformations, while the institutes remain 
unchanged and work consistently to provide a continuous political and law-based 
influence on these corruption-induced segments of the society and on achieving the 
set goals. In this regard, in modern Russia purely institutional factors of corruption 
counteraction and evolving the anti-corruption climate include principal activities 
of various social subjects in the state-municipal institutes and civil organizations 
aimed to prevent, to counteract, to eradicate the corruption at all levels of the 
powerful hierarchy and all areas of the society rather than all functional regulatory 
activities. 

The public political and law-based institutes dealing with creating the anti-
corruption climate include the Federal Parliament, the institute of the head of the state, 



13 INSTITUTIONAL FACTORS FOR ANTI-CORRUPTION CLIMATE 105 

Federal Government, and regional administrations, local councils and administrations. 
They work together with the institutes from purely law-based subsystem represented 
by the courts of all levels, law-enforcement bodies, judicial units, and penal institutions, 
as well as relatively autonomous civil institutes of advocacy, notaryship, trade unions, 
the Public Chamber of Russia, human rights watchdogs, etc. These establishments 
contribute a lot into maintaining the adequate anti-corruption climate in modern 
Russia. 

However, it should be noted that even a perfect structure of the anti-corruption 
policy and the appropriate functional characteristics of its political and law-based 
institutes, in particular, does not guarantee its efficiency unless it is implemented 
by professional and uncorrupt representatives of the social subjects involved into 
the law-based regulation. In other words, both human errors and a weak management 
culture negatively affect the efficiency of the anti-corruption policy. In this regard, 
one of the key conditions to provide the efficiency of the anti-corruption policy at 
the federal, regional, and municipal levels is to follow the existing regulatory documents 
(Constitutions, Codes, Federal Laws, regional laws and municipal regulatory acts) 
by the social subjects of law. And here it is crucial to execute properly the legislation 
and other regulatory documents complying with the international standards by the civil 
officers and federal, regional and municipal bodies rather than to consider the quality 
of the documents. This is especially true for the employees of the law-enforcement 
bodies where the so called law skepticism is now widely spread. No wonder this 
could be the reason for the lack of trust towards them among common people. 

Modern Russia should create, improve the adequate anti-corruption climate 
and apply the world practices not only from European (Denmark, Sweden, Finland, 
Switzerland, Germany), but also from Asian countries (Singapore, China). What  
is more, one should regard some peculiarities of corruption counteracting and anti-
corruption climate in some post-Soviet republics which social and historical development 
and reforms are similar to the Russian ones (Flies, tigers, and foxes: 5). 

In Russia, justice institutions, prosecution services, law-enforcement bodies 
partially counteract corruption, although it remains evident that civil organizations 
are not sufficiently enthusiastic in fighting this dangerous phenomenon and in creating 
the adequate anti-corruption climate. Besides the governmental and municipal institutes, 
Public Anti-Corruption Committee registered on 28 May, 2004, by the Ministry of 
Justice of the Russian Federation surely contributes a lot into the situation. It has 
prepared draft laws defining the procedures for public supervision over the authorities. 
The Center of Strategic Developments also contributes into counteracting the corruption. 
It has developed and implemented a project called Analysis and Monitoring of 
Corruption-Induced Federal Legislation and Its Enforcement. Regional Public Fund 
“Information For Democracy” (IFD Fund) designed an interesting methodology for 
identifying corruption-induced regulatory arrangements and for creating anti-corruption 
climate. Saint Petersburg Humanitarian Politilogical Center “Strategy” plays a significant 
role in working on the issue of corruption counteraction. However, this is not enough. 
For example, recent years Ukraine established National Anti-Corruption Bureau 
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of Ukraine (NABU); Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO); 
National Agency for Prevention of Corruption (NAPC); Unified State Declaration 
Register; Anti-Corruption Court, etc. Experts in Russia are talking a lot about setting 
up similar institutions, although no practical steps have been done so far. 

Therefore, it is crucial for Russia to establish similar state institutions and to 
encourage the civil society to fight against corruption in a way to support the 
measures aimed to create the anti-corruption climate. 

On the whole, this study is relevant for the modern world sociological theory 
and practices, because the research applies system-based approach, looks at corruption 
as a social phenomenon with its political, law-based, socio-economic, and cultural-
historical aspects, and presents it as a specific social institute manifested in particular 
practices grounded on informal social norms and influencing the social functional 
structure. The authors introduce a rarely used notion of anti-corruption climate, 
thus underlining its dual – subjective and objective nature of conditions and factors 
contributing into corruption-free activities in all areas of social life. At the same 
time, a political and judicial sphere determining the regulatory requirements for all 
social institutes plays the central role in preparing the grounds for the anti-corruption 
climate. 

CONCLUSIONS 

The analysis of the findings considered above made us conclude that modern 
Russia will see a decrease in corruption level and evolution of the adequate anti-
corruption climate provided the country strengthens the law-based sphere of the 
society, and its institutes put more efforts into fighting against the corruption.  
A priority in introducing the institutional elements for evolving the anti-corruption 
climate in the law-based sphere is also given to design and execute law-enforcement 
practices, assertive performance of various social subjects, governmental and municipal 
institutes, and civil organizations aimed to create comfortable and meaningful 
attitude towards prevention, counteraction, eradication of corruption at all levels 
of powerful hierarchy and in all spheres of the society, as well as to shaping anti-
corruption behaviour of the governmental and municipal officers, promotion of 
anti-corruption behavioural standards among common citizens and development of 
public law-based consciousness and law culture. At the same time, the visible 
results in creating the anti-corruption climate require consistent arrangements 
aimed to achieve the efficiency of the state institutes and proper socio-economic 
prerequisites in the development of the society aimed to achieve high level of 
wealth among its citizens. Therefore, it is crucial to develop a national model of 
competitive, innovative, and society oriented economy – social market economy, to 
nurture numerous middle class, to complete the development of truly democratic 
social and law-based state, to strengthen spiritual and moral pillars of the society. 
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ucrarea abordează o metodologie sociologică bazată pe sistem 
şi ia în vizor politicile anti-corupţie din societatea actuală rusă. 
Autorii încearcă să identifice factori instituţionali-cheie pentru 

crearea unui climat anti-corupţie în contextul unor transformări înaintate. Se ia 
în considerare că în societatea modernă din Rusia trebuie să se dezvolte 
climatul anti-corupţie aplicând atât experienţele sovietice cât şi străine. Articolul 
concluzionează că factorul-cheie în procesul studiat este deţinut de menţinerea 
condiţiilor adecvate pentru climatul anti-corupţie bazat pe lege, asigurând punerea 
în aplicare a întregului set de norme ale legii proactive de către subiecţii sociali şi 
de către instituţiile privind legea. Aceasta include mecanisme de reglementare 
legale, ca activităţile judiciare relevante şi alte practici de impunere a legii 
potrivite pentru continuarea şi îmbunătăţirea climatului anti-corupţie la 
toate nivelurile ierarhiei puterii. Promovarea standardelor de comportament 
anti-corupţie, dezvoltarea conştiinţei pentru respectarea legii şi cultura legii 
trebuie, de asemenea, tratate cu atenţie sporită.  

Cuvinte-cheie: corupţie; politici anti-corupţie; determinanţi sociali ai 
corupţiei; climat anti-corupţie; standarde de comportament anti-corupţie. 
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THE QUALITY OF LIFE RELATED TO UNIVERSAL 
BASIC INCOME 

OANA-VALENTINA DIAMANTU 
OTILIA-FLORENTINA CHIRIŢĂ 

n the context of economic development was implemented the 
concept of universal basic income, which is intended to be a 
form of sustainable social protection, thus responding to the 

Universal Declaration of Human Rights. It is easy to understand that the 
implementation of such a concept will have a significant socio-economic impact 
and not a positive impact in all cases. Unfortunately, there are countries 
where the minimum income is insufficient to support the citizen's minimum 
needs and beside this the concept will demage the economic connection 
between work and income. Meanwhile, this mechanism is considered by 
specialists a form of communism in a capitalism society like Marx used to say 
„from each ones with capacity to each ones with needs”.  

The current debate highlights and analyzes the size of the system`s 
implementation with regard to the universal basic life expectancy, the actors 
involved in the process and the contribution to a sustainable development.The 
main focus of the article refers to the socio-economical options which might 
be implemented in order the mechanism of basic income to be sustainable 
meanwhile being aware about the fact that the more free money is shared the 
more people will be tempted to be satisfied with minimum income despite 
competitive work.  

Keywords: human rights; Agenda 2020; sustainable development; basic 
needs; basic income; inequality. 

INTRODUCTION 

The concern for sustainable development emerged during the economic 
ascent, when it was found that while we were moving towards a certain evolution, 
each action had a negative consequence for which future generations would pay. 
The measures promoted and adopted had focused on the first part of the evolution 
towards the concern for our “common future” in terms of promoting the principles 
of economic sustainability and the awareness of the business class that profit 
should not be obtained at any cost. 
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The universal basic income is according with the Universal Declaration of 
Human Rights which demonstrates that man has “the right to life, the right to social 
security and the right to an adequate standard of living”. Ensuring all these rights 
can also be achieved through a monthly income that fully covers these needs. The 
concern to ensure a fair standard of living is found in our 20th century Agenda 
2030 for Sustainable Development. 

LITERATURE REVIEW 

The concept of universal basic income for life has existed since ancient 
times, being implemented in a basic form by communist regimes. In 1778, 
Montesquieu firmly held that “(...) the state owes to all its citizens, a safe income, 
food, proper clothing, and a lifestyle that does not affect their health”. The 
Communist regime tried to develop an equal society, to ensure a safe income, food, 
clothing, social security and health insurance, on one condition, to provide work in 
the form of work. In our century, the ideology of universal basic income comes 
precisely in the elimination of conditionality, in fact promoting an unconditional 
basic income that gives people the opportunity to meet their basic needs without 
performing any work.    

The definition of Unconditional Basic Income (UBI) was made by 
economists Niels I. Meyer, Kristen Helveg Petersen and Villy Sørensen and 
subsequently developed by: Philippe Van Parijs in the article “Basic Income: A 
Simple and Powerful idea for the Twenty-First Century”,  in the article “Arguing 
for Basic Income”, in the article “Competing Justifications of a Basic Income” by 
Eduardo Matarazzo Suplicy in the article “The approval and sanctioning of the 
Basic Income Bill in Brazil: will be implemented” by Justice. L. Groot in the 
lecture “Basic Income, Unemployment and Compensatory” and many others.  

The implementation of such a concept is not simple, the problems being 
identified from the begining. Economist Stuart White in The Civic Minimum: On 
the Rights and Obligations of Economic Citizenship (2003: 33) raises the question 
of whether this income is a “providential arrangement”, underlining that it can be 
considered as “(...) a rather providential arrangement that some should be born 
without the need to work for their own lives ...”. Philippe Van Parijs (2005: 12) 
tried to find solutions for the problem raised by Stuart White who mentioned that 
“if these rights provide citizens with a sufficiently generous share of the social 
product and good enough opportunities” there are “clear obligations and potentially 
enforceable in return to make a productive contribution to the community”. 

METHODOLOGY 

The universal basic income (VMG) comes as a new form of social protection, 
being a sum of money offered by the state to citizens to meet the basic needs of the 
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people. Nowadays, in most countries, minimum wages are set as a form of social 
protection, trying to comply with the Universal Declaration of Human Rights: 
“Everyone who works has the right to a fair and sufficient salary to provide his and 
his family with a living in accordance with human dignity”. But reality shows that 
there are still countries where the minimum wage does not meet people's needs, 
being forced either to look for other sources of income or to adapt to a subsistence 
level. a new developed form of the minimum wage, able to provide a much better 
social protection system. Although there are significant differences between the 
two instruments, the link between them is given by the objective to which they are 
responsible, both being a form of social protection, as notes in Figure 1. 

 
Figure 1 

Comparison between VMG and minimum income 

 
Source: Created by the authors. 

 
The implementation of such a system implies a major impact on the entire 

community, as it is both a social change and a change in the whole economy. At 
the same time, we are discussing the change of the state-man relationship, such a 
system requires the granting of much more power to the state, the sole responsible 
for the development of the foundation on which such a system can be implemented. 
It can be said that we are returning to times when economic life and social life were 
heavily regulated and controlled by the state. Determining whether this system 
produces positive real effects becomes a very difficult task, with the impact being a 
global impact. 

From an economic point of view, we are talking about an impact on several 
sectors: on employers; on employees; on the market and on the state budget/tax 
system. 
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As far as the impact on employers is concerned, we could say that it is both a 
positive and a negative impact. Where minimum spending is ensured through the 
universal basic income, employees are no longer in a position to accept jobs that 
are not in line with their preferences. The so-developed competitiveness will bring 
to the market better-prepared people, more eager to learn and develop, thus 
developing the human workforce. Also, the fact that the state contributes to the 
income of the human person will allow the employer to offer lower wages, the 
satisfaction of the primary needs being already covered, the salary being only an 
additional income and the employer's expense with the salaries should be lower. At 
the opposite end, there are disadvantages for employers, that is, there is a very high 
risk that jobs that can not give satisfaction to employees (e.g. people employed in 
sanitation services, construction workers, people working for physical work – 
people employed in the production plants) are no longer occupied. In this situation, 
when the technology can not replace the human resource perfectly, the employer 
needs to find solutions to cover staff needs and “dirty jobs”. 

A first solution is that wages in these areas will increase a lot in order to 
become attractive, but this will have a direct impact on prices as well. Changing the 
poles for wages in the sectors of activity (“dirty jobs” will be better paid for jobs 
involving intellectual work) is a major change in the economy generated by the 
implementation of the VMG system, areas requiring highly qualified training by 
offering lower wages than those in areas requiring minimum qualification. 

The impact on employees is expected to be a predominantly positive one, 
accepting only the jobs they want and dedicating to highly qualified professional 
development, succeeding in following different forms of specialization that can 
help them achieve the desired jobs. The risk identified in this hypothesis is that 
employees become over-qualified and have difficulty in finding the ideal job, 
reaching out again in a compromise situation. 

The impact on the market is very difficult to establish at this stage, being 
both positive and negative. Introducing money into the market that will guarantee 
the daily basket of the family can lead to an imbalance in the economy if it is not 
implemented in conjunction with other measures. A first outlined hypothesis presents 
a demand for products that will grow exponentially while supply on the labor 
market will be deficient, generating a rise in prices. The agriculture segment is also 
part of the unattractive jobs category for which a labor shortage is estimated. The 
whole impact on the market can be influenced if at the same time attention is 
focused on the consumer. Human development is essential to the success of such a 
system, as there is a very high risk that beneficiaries of the universal basic income 
tend to buy more than it needs. Thus, it is absolutely necessary to educate the 
consumer by implementing social awareness programs. 

The link between the social and the economic side is very close to the 
assumption of the universal basic lifetime income. Awareness of rights and 
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obligations, understanding the economic and social impact and adopting a lifestyle 
based on the principles of sustainable development are the objectives to be respected 
within the framework of the new mechanism. 

It is the community that receives the greatest benefits from this system, this 
being able to grow and become much stronger. A society that is no longer under 
the pressure of gaps and feels protected by the state will have a quality of life 
above average. An increased standard of living should lead to better prepared, 
competitive, stronger and more willing people to develop. 

The impact on the tax system can be said to be a major one, but we can not 
determine whether it is positive or negative. The fiscal policy of an economy that 
has a guaranteed minimum income has some peculiarities, with at least the following 
two contributions being eliminated: 

– Contribution to unemployment insurance, as people benefit from guaranteed 
minimum income unconditionally, not just in case they lose their jobs; 

– Contribution to social insurance, as individuals benefit from unconditionally 
guaranteed minimum income and the pension system can be abolished or become 
optional. 

The problem that arises in this situation is generated by the need to identify 
sources of funding to support the social security spending of the guaranteed 
minimum income for life. One possibility would be to introduce taxes and fees to 
collect the necessary amounts of money. Also, over-average revenue surpluses and 
profits are a possibility, thus returning to progressive taxation. We can discuss in 
this situation an attempt to equalize living standards, the development of the 
middle class at the expense of the luxury class, which has very high incomes. This 
problem has been debated by several economists, and proposed solutions are 
different (financing the system by taxing natural resources or financing the system 
through a special income tax or a new tax). For example, in 1999 Bresson proposed 
the development of the “Tobin tax” on the proposed speculative capital movements, 
and in 1996 Soete & Kamp wanted to tax information transfers and thus implement 
the “bit tax”. 

The issue of financing the guaranteed minimum income is the biggest challenge 
for implementing this new system. Although the state budget is the one that suffers 
the most changes, rethinking almost the entire system, man comes into the equation 
with a positive impact. A guaranteed minimum income for life will significantly 
help to increase the quality of life, consumption, education, and the estimated 
social impact bringing multiple benefits. As man is the link to the basis of the 
existence of the market, the changes brought about by his behavior have a strong 
impact on the economy. However, we must not neglect the fact that in this situation 
the state is the chain linking the two components (man and economy), making it 
difficult to determine what the relationship between the two links within this 
system will be. 
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The second challenge that this system has to respond to is social. There is a 
danger that a large number of people will be content with the universal basic 
income and give up working for at least a good period of time. State involvement is 
essential, as it has to watch the emotional and professional development of its 
citizens, and if there is a risk that they may manifest an individualist attitude, 
projects for community involvement and development must be implemented. 
Educating the civic spirit is absolutely necessary, as we need to be aware that we 
have a common future and we must work for it. The universal basic life-expectancy 
must not provide the comfort of withdrawing from the community and living on 
the basis of this income but must help personal development and, implicitly, social 
and economic growth and, in particular, the growth of the entire community. 

In Romania, guaranteed minimum income (VMG) is a form of social assistance. 
According to Law no. 416/2001, Romanian citizens are provided with a minimum 
income calculated on the basis of the Social Reference Index (ISR). For example, a 
single person is legally guaranteed an income of 141.5 lei. The mechanism 
implemented by our country differs substantially from the ideology of guaranteed 
minimum income for life promoted by economic theory. The implemented system 
is based on the idea of social aid, trying to solve the problem of people for short 
periods of time and the amount offered is well below the average living standard, 
the value of 141.5 lei that is ensured to a single person failing to cover even the 
expense with food for one month. The universal basic lifetime income should be 
able to cover all the needs of a person, including cultural and social needs. 

The implementation of a mechanism to ensure people's daily living, a sum of 
money to meet daily basket needs, social and cultural needs, is consistent with 
what 193 UN member countries have taken on through “Agenda 2030 for 
Sustainable Development”. Thus, each country, including Romania, undertakes to 
take measures to achieve the following major objectives: 

– No poverty – the dissolution of the phenomenon of poverty in all its forms; 
– “zero” hunger – sustainable development of the agricultural system and 

provision of food; 
– Health and well-being – developing health systems and ensuring the quality 

of life of all people at all times of life; 
– Quality education – ensuring educational standards and encouraging 

continuous learning at any time of life; 
– Gender equality – elimination of gender discrimination; 
– Clean water and sanitation – development of the water management system 

and ensuring the sanitation of all people; 
– Clean and affordable energy – developing the energy system and promoting 

affordable consumer prices; 
– Decent Work and Growth – Awareness of the need to develop “smart” 

economic growth and the promotion of standardized working conditions worldwide; 
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– Industry, innovation and infrastructure – Infrastructure development and 
industrialization based on sustainable development; at the same time, encouraging 
innovation in all areas; 

– Reduced inequalities – reducing existing gaps in global equality; 
– Cities and sustainable communities – community development and the 

promotion of cities based on concepts such as safety, equality, quality of life, etc.; 
– Responsible consumption and production – avoiding waste and creating 

forecasting systems; 
– Climate action – taking measures to combat climate change; 
– Aquatic life – ensuring the sustainable use of marine resources; 
– Terrestrial life – ensuring the sustainable use of land resources; 
– Peace, justice and efficient institutions – Ensure the right to justice and 

develop such institutions in the sense of homogeneity and standardization; 
– Partnerships for achieving the objectives – encouraging the signing of the 

global partnership for the assumption of global sustainable development. 
The Lifetime Guaranteed Minimum Income Response mechanism responds 

to seven of the 2030 Agenda for Sustainable Development goals, making it even a 
tool to solve almost half of the Agenda targets. 

 
Figure 2 

 
The objectives of Agenda 2030 for Sustainable Development that can be attained by providing 

the universal basic lifetime income 
 

 
Source: Created by the author. 
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Ensuring a sum of money to all citizens of a state that allows them a decent 
daily life solves the issue of meeting the following Agenda 2030 objectives for 
sustainable development: 

„1) “without poverty”, people could have an average living standard without 
gaps and poverty; 

2) “health and well-being”, people would have access to health systems, the 
problem of poor people not going to a doctor because they have no money to solve; 
the quality of life would be far superior, all people having the opportunity to 
develop intellectually and socially, not being constrained by the “tomorrow's 
concern”; 

3) “Decent Work and Growth”, people will no longer be compelled to 
compromise by accepting jobs that do not give them satisfaction, and working 
conditions will become more and better, with the labor market being obliged to 
develop, come with competitive offers; 

4) “zero hunger”, the achievement of this goal is based on two important 
issues: people will no longer suffer from hunger and agriculture will develop, human 
consumption will lead if properly managed to the development of agriculture; 

5) “responsible consumption and production”, the reaction to consumption 
growth is perfectly normal as “poor” people start to consume more, but if there are 
levers and mechanisms well regulated and implemented, all consumption of 
guaranteed minimum income for life will bring development; educating the 
consumer on avoiding waste and creating forecasting systems are the first steps to 
be taken, and so we can say that we are also achieving this goal; 

6) “sustainable cities and communities”, the development of cities and 
communities is certain when there are programs and projects to develop the 
foundation, man; providing an income that meets its primary needs, including 
cultural and social needs, enables the quality of life to be improved, including a 
fairly equal standard of living; 

7) “low inequalities”, at national level, the inequality of chance can be eliminated 
by implementing the universal basic lifetime income, all persons having the same 
rights, having an average living standard” (https://www.mae.ro/node/35919). 

The implementation of such a global system would have a positive and even 
greater impact, thus being able to achieve objectives such as reduced inequality, 
sustainable cities and communities, decent work and growth in a macro context as 
envisaged in Agenda 2030 for Sustainable Development. Diminishing the gap 
between developed countries, less developed countries and poorer countries is the 
key priority of economic development, as we can not discuss globalization, single 
market, etc. without having a certain level. 

The economy of the 21st century is threatened by globalization, and the 
solution is to standardize social life to a minimum, thus eliminating poverty, 
hunger, inequality of opportunities and responsible consumption. 
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CONCLUSIONS 

In the context of an accelerated development, the identification of social 
solutions for community development becomes mandatory. The concern for 
sustainable development on all niches (economic, social, natural, etc.) is becoming 
more and more intense given the limited resources we face. 

The universal basic lifetime income comes as a possible solution for the  
21st century economy, an economy geared towards people, new needs and 
globalization. Ensuring a minimum income to cover the normal needs of the 
individual allows the development of the human factor and helps the sustainable 
development of the economy. The success of such a system depends 100% on the 
legal framework for implementation, on measures taken to educate man. Awareness 
of the impact of excessive consumption (avoidance of waste), promotion of human 
development programs, including community development, are just a few of the 
actions that need to be taken to avoid implementing the idea that “universal basic 
life earned is a privilege.” This income is a social instrument, which must help the 
development of man and the economy. The correct implementation of this 
mechanism allows the achievement of seven of the 17 objectives of Agenda 2030 
for sustainable development. 

The biggest challenge is generated by the way it is implemented and the 
difficulty in estimating the overall impact that such a mechanism can have. The 
changes that are required are major, being changes to the tax system, to the social 
aid system, to the health system, etc. However, we appreciate that it can be a 
solution for sustainable development if implemented with a beneficiary education 
and awareness system. 
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n contextul dezvoltării economice, a fost implementat conceptul 
venitului minim garantat, ce se doreşte a fi o formă de protecţie 
socială sustenabilă, răspunzând, astfel, Declaraţiei Universale 

a Drepturilor Omului. Este lesne de înţeles faptul că, implmentarea unui 
astfel de concept are un impact socioeconomic semnificativ şi nu unul pozitiv, 
de cele mai multe ori.  

Din păcate, există ţări unde venitul minim garantat de stat nu este 
suficient pentru a acoperi necesităţile de bază ale cetăţenilor. Studiul realizat 
prezintă atât diferenţele dintre salariu minim şi venitul minim garantat pe 
viaţă, cât şi posibilul impact generat de implementarea acestui concept. Totodată, 
putem afirma că acest tip de mecanism este considerat de mulţi specialişti ca 
fiind o formă a comunismului manifestată în societatea capitalistă, aşa cum 
susţinea Marx: „de la cei capabili, la cei cu nevoi”. 

Abordarea de faţă reprezintă o analiză care subliniază dimensiunea 
sistemului în legătură cu aşteptările individului legate de venitul minim 
garantat, actorii implicaţi şi interesaţi de acest fenomen dar şi contribuţia 
mecanismului la o dezvoltare durabilă.  

Punctul central al acestui articol se referă la opţiunile ce pot fi 
implementate, astfel încât sistemul venitului minim garantat să fie sustenabil, 
fiind în egală măsură conştienţi de ipoteza conform căreia cu cât se împart 
mai mulţi bani cu titlul gratuit cu atât indivizii vor tinde să fie satisfăcuţi cu 
un venit minim, în pofida muncii competitive. 

Cuvinte-cheie: drepturile omului; Agenda 2020; dezvoltare durabilă; 
nevoi bazale; venit minim garantat; inegalitate. 
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DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ADRESATE 
PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN ROMÂNIA: 
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MANUELA SOFIA STĂNCULESCU 
MONICA MARIN 

ucrarea analizează proiectele cu finanţare europeană care 
au dezvoltat servicii sociale pentru persoane vârstnice din 
România, implementate în perioada de programare 2007–2013. 

Analizele cuprinse în această lucrare se bazează pe o analiză de birou şi 
analiza informaţiilor publicate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE). 
În plus, a fost realizat şi analizat un recensământ al proiectelor finanţate 
din Programul Operaţional Regional (POR), contractate de instituţii publice 
şi care au vizat persoanele vârstnice între obiective. Această ultimă sursă 
de date arată că serviciile sociale pentru persoane vârstnice finanţate din 
fonduri europene sunt localizate preponderent în mediul urban. Din punct 
de vedere al distribuţiei regionale, cele mai multe contracte au fost localizate 
în regiunile Nord-Est şi Sud-Est. Primăriile cu o capacitate financiară 
ridicată au absorbit cea mai mare parte a fondurilor europene dedicate 
serviciilor pentru persoane vârstnice din cadrul POR 2007–2013. În ceea 
ce priveşte capacitatea administrativă, majoritatea primăriilor cu astfel de 
proiecte aveau încă de la sfârşitul anului 2009 personal specializat – cel 
puţin o persoană pregătită în elaborarea de proiecte finanţate din fonduri 
europene. Sustenabilitatea serviciilor sociale dedicate persoanelor vârstnice 
este problematică mai ales pentru primăriile cu o capacitate financiară 
scăzută, dar şi pentru unele instituţii de la nivel judeţean. Instituţiile publice 
care au dezvoltat servicii sociale pentru persoane vârstnice finanţate din 
fonduri europene recomandă realizarea de studii pentru cunoaşterea şi 
adaptarea proiectelor la nevoile persoanelor vârstnice.  

Cuvinte-cheie: servicii sociale; personae vârstnice; fonduri europene; 
România.  

CONTEXT GENERAL ŞI OBIECTIVE 

Prima normă legislativă care reglementează accesul persoanelor vârstnice la 
servicii sociale este reprezentată de Legea nr. 17/2000, legea privind asistenţa socială 
a persoanelor vârstnice, ulterior modificată prin Legea nr. 270/2008. În acelaşi an  
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a fost înfiinţat şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice (CNPV) ca organism 
consultativ şi de dialog social, mediator al relaţiei dintre organizaţiile de pensionari 
şi autorităţile publice centrale (CNPV, 2014a: 5). Cadrul legal defineşte persoanele 
vârstnice ca fiind persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege 
(Art. 1, alin. 4, Legea nr. 17/2000).  

În actualul cadru legal, accesul persoanelor vârstnice la servicii sociale este 
condiţionat de îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii:a) nu are familie sau 
nu se află în întreţinerea uneia sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare; b) nu are locuinţă si nici posibilitatea de a-şi asigura 
condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau 
acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se poate 
gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;e) se află în imposibilitatea  
de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice 
(Art. 3, Cap. 1, Legea nr. 17/2000). 

Serviciile sociale pentru persoanele vârstnice includ: a) servicii de îngrijire la 
domiciliu, temporară sau permanentă; b) servicii rezidenţiale de îngrijire temporară 
sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice, unităţi medico-sociale, 
centre de îngrijiri paliative, centre de tip respiro, centre de criză, apartamente şi 
locuinţe protejate, aziluri de noapte sau alte asemenea; c) servicii de îngrijire de 
zi în centre de zi de asistenţă şi recuperare, centre de socializare şi petrecere a 
timpului liber (de tip club pentru vârstnici), precum şi centre multifuncţionale 
(Art. 7, Secţiunea 2, Legea nr. 17/2000). 

Serviciile sociale pentru persoane vârstnice se organizează la nivel comunitar, 
iar principala lor sursă de finanţare este asigurată de bugetul local1. Prin urmare, 
numărul, calitatea şi cantitatea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice sunt 
puternic dependente de capacitatea financiară a consiliilor locale. În acest context, 
există un puternic dezechilibru al accesului la servicii sociale pentru persoane 
vârstnice: 

– între mediul rural şi mediul urban, mediul rural fiind net defavorizat 
– între diferite arii geografice, în funcţie de numărul şi distribuţia entităţilor 

private care furnizează astfel de servicii sociale 
– între unităţile teritorial-administrative, în funcţie de capacitatea financiară 

şi administrativă a primăriilor şi consiliilor locale. 
În contextul acestor discrepanţe de dezvoltare, dublate de o capacitate 

insuficientă a serviciilor rezidenţiale raportat la numărul cererilor, lipsă de specialişti 
(asistenţi sociali, medici geriatri, îngrijitori, ergoterapeuţi, kinetoterapeuţi), lipsă 
                                                   

1 Pentru serviciile rezidenţiale de tipul căminelor, finanţarea este completată din contribuţiile 
proprii ale persoanelor vârstnice beneficiare sau ale susţinătorilor legali ai acestora.  În acelaşi timp, 
Pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la 
domiciliu este finanţat complet din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate pentru cel mult  
90 de zile pe an. 
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de comunicare în cadrul echipei multidisciplinare (CNPV, 2014b şi 2014c) este 
esenţială utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea serviciilor sociale adresate 
persoanelor vârstnice.  

Lucrarea analizează proiectele cu finanţare europeană care au dezvoltat 
servicii sociale pentru persoane vârstnice din România, implementate în perioada 
de programare 2007–2013. Analizele cuprinse în această lucrare se bazează pe 
o analiză de birou şi analiza informaţiilor publicate de Ministerul Fondurilor 
Europene (MFE) privind proiectele finanţate în intervalul 2007–20152, la nivel de 
contract. În plus, a fost realizat şi analizat un recensământ al proiectelor finanţate 
din Programul Operaţional Regional (POR), contractate de instituţii publice şi care 
au vizat persoanele vârstnice între obiective (indiferent de serviciile/ activităţile 
vizate de proiect).  

DATE ŞI METODĂ 

Acest studiu are la bază predominant analize cantitative care utilizează 
diverse surse de date. Au fost utilizate surse administrative de date, dar au fost 
produse şi date noi, adică a fost realizat un recensământ al contractelor finanţate 
din POR 2007–2013 în România, pentru proiectele adresate persoanelor vârstnice 
care au fost implementate de instituţii publice. Astfel, am pornit de la datele 
deschise ale MFE privind lista contractelor finanţate din fonduri europene3. Din 
totalul de 16 083 contracte finanţate din fonduri europene (2007–2015)4 am selectat 
toate proiectele (contractele) adresate persoanelor vârstnice. Selecţia a fost realizată 
după un singur criteriu – dacă obiectivele proiectului menţionează sau nu persoanele 
vârstnice, indiferent de serviciu/ activitatea vizată de proiect5. În acest mod, am 
obţinut un total de 104 contracte (proiecte). Analiza proiectelor cu finanţare europeană 
are în vedere: volumele şi obiectivele finanţărilor europene, numărul de beneficiari 
adresat de fiecare proiect, durata de implementare, capacitatea şi sustenabilitatea 
proiectelor, principalele dificultăţi şi recomandări de îmbunătăţire a impactului 
proiectelor finanţate din fonduri europene care se adresează persoanelor vârstnice. 
Dintre acestea, am selectat doar proiectele cu beneficiari instituţii publice. Astfel, 
au rezultat 56 contracte (proiecte) care au fost adresate persoanelor vârstnice şi au 
fost implementate de instituţii publice (cu finanţare europeană, între 2007–2015). 
                                                   

2 Perioada corespunzătoare perioadei 2007–2013 de programare financiară, când România a 
beneficiat de regula n+2. 

3 Contracte de finanţare la data de 30 noiembrie 2016. Disponibile online la: http://www. 
fonduri-ue.ro/transparenta/date-deschise (data accesării: 7 martie 2017).  

4 Perioada corespunzătoare perioadei 2007–2013 de programare financiară, când România a 
beneficiat de regula n+2. 

5 Datele deschise MFE conţin informaţii la nivel de contract de finanţare, între care se găseşte 
şi o secţiune privind obiectivele proiectului.  
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Pentru fiecare proiect a fost adresată o solicitare de informaţii publice în baza Legii 
nr. 544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public. În cazul în care o 
instituţie publică a gestionat trei contracte separate care vizează servicii sociale 
pentru persoane vârstnice, au fost trimise aceleiaşi instituţii trei solicitări separate. 
În urma solicitărilor trimise, într-o primă etapă, au fost primite răspunsuri pentru 
aproximativ 50% dintre contractele selectate. În urma telefoanelor şi a mesajelor 
electronice de reamintire, rata de răspuns finală înregistrată a fost de 93% (privind 
52 contracte). 

 
Figura 1 

Surse de date şi proces de selecţie a datelor privind contractele finanţate din fonduri europene 

 
 
Principalele limite ale analizelor din această lucrare ţin de caracteristicile 

datelor folosite. Informaţiile publicate de MFE, deşi foarte utile, sunt mai degrabă 
limitate şi nu permit o analiză comprehensivă a modului în care fondurile europene 
au contribuit la dezvoltarea serviciilor sociale. Spre exemplu, nu sunt publicate 
informaţii privind partenerii implicaţi în fiecare proiect, bugetele gestionate de 
fiecare partener în parte, rezultatele atinse, informaţii clare şi standardizate privind 
capacitatea serviciului dezvoltat la nivel de proiect individual etc. 

FINANŢARE EUROPEANĂ PENTRU SERVICII SOCIALE ADRESATE 
PERSOANELOR VÂRSTNICE 

În prima perioadă de programare de care a beneficiat România ca membră  
a Uniunii Europene, două programe operaţionale au finanţat6 servicii adresate 
persoanelor vârstnice în perioada 2007–20157: Programul Operaţional Regional 
                                                   

6 Nu a fost realizată o analiză a obiectivelor propuse în documentele programatice, ci o analiză 
a obiectivelor propuse de contractele finanţate din programe structurale în această perioadă. 

7 Perioada corespunzătoare perioadei 2007–2013 de programare financiară, când România a 
beneficiat de regula n + 2. 
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(POR) şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). 
În afară de acestea, a mai fost identificat un singur proiect finanţat de Programul 
Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE). Mai 
precis, este vorba de un contract derulat de o întreprindere mică, Natura SRL Biertan, 
care urmăreşte „stimularea inovării în întreprinderile româneşti prin dezvoltarea, 
realizarea de noi produse naturale bioactive pe bază de plante medicinale destinate 
persoanelor vârstnice, prin valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare 
proprii, cu aplicabilitate direct in economie, introducerea rezultatelor cercetării 
direct in ciclul productiv” (Cod SMIS proiect: 5815). 

Această secţiune prezintă o analiză exhaustivă a celor 104 contracte (proiecte) 
adresate persoanelor vârstnice selectatedin datele deschise ale MFE privind lista 
contractelor finanţate din fonduri europene8. Selecţia a fost realizată după un singur 
criteriu – dacă obiectivele proiectului menţionează sau nu persoanele vârstnice, 
indiferent de serviciu/activitatea vizată de proiect.Aceste 104 proiecte au însumat o 
valoare ce reprezintă un sfert din valoarea totală a contractelor de finanţare 
europeană din întreaga perioadă. 

Înainte de a prezenta analiza, o notă metodologică este necesară. Pentru a 
uniformiza datele privind volumul finanţărilor a fost utilizat cursul mediu anual 
leu-euro9 pentru a transforma toate sumele alocate contractelor de finanţare, în 
funcţie de anul de început al proiectului. Astfel, dacă un proiect a început în 2010, 
întreaga sumă alocată contractului a fost transformată în euro utilizând cursul 
mediu anual corespunzător anului 2010, chiar dacă perioada de implementare s-a 
derulat pe parcursul mai multor ani. A fost analizată cu precădere valoarea asistenţei 
financiare nerambursabile a proiectului, corespunzătoare fondului UE, pentru a nu 
avea variaţii date de mărimea contribuţiei proprii impuse fiecărui tip de beneficiar 
pe diferite domenii majore de intervenţie ale programelor operaţionale.  

Corespunzător celor trei programe operaţionale (POR, POSDRU şi POSCCE), 
serviciile sociale pentru persoane vârstnice au fost finanţate prin 13 domenii 
majore de intervenţie (DMI). Domeniul major de intervenţie reprezintă sfera de 
activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu 
obiective similare (Capitolul 1, Art. 6, lit. D din H.G. 457 din 2008 privind cadrul 
instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale). Prin 
urmare, domeniile majore de intervenţie sunt relevante pentru analiza obiectivelor 
majore de intervenţie finanţate, fiind la un nivel mai detaliat decât cel al axei 
prioritare. Numărul contractelor finanţate prin fiecare DMI este prezentat în 
Tabelul nr. 1.  

Distribuţia financiară a proiectelor de tip „hard” şi „soft” care vizează persoanele 
vârstnice a fost echilibrată. Prin POR au fost finanţate proiecte de tip „hard” pentru 
                                                   

8 Contracte de finanţare la data de 30 noiembrie 2016. Disponibile la: http://www.fonduri-
ue.ro/transparenta/date-deschise (data accesării: 7 martie 2017).  

9 Banca Naţională a României, www.bnr.ro. 
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reabilitarea infrastructurii fizice, iar prin POSDRU au fost finanţate proiecte de tip 
„soft”, în general pentru dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 
dedicate persoanelor vârstnice (şi altor grupuri vulnerabile).  

 
Tabelul nr. 1 

 
Domenii majore de intervenţie (DMI) de finanţare europeană pentru dezvoltarea  

de servicii pentru persoanele vârstnice 
 

Nr. 
Crt. 

Program 
Operaţional 

Cod 
DMI Denumirea DMI 

Număr 
contracte de 

finanţare 

1 POR 1,1 

Planuri integrate de dezvoltare urbană 
implementate prin proiecte din urmatoarele 
domenii: Poli de creştere – Reabilitarea 
infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor 
sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 

13 

2 POR 3,2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale 57 

3 POSCCE 3 Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor 
pentru sectorul privat si public   1 

4 POSDRU 2,1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă   1 

5 POSDRU 2,3 Acces şi participare la formarea profesională 
continuă   1 

6 POSDRU 3,1 Promovarea culturii antreprenoriale   1 

7 POSDRU 4,1 Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea 
serviciilor de ocupare   1 

8 POSDRU 4,2 Formarea personalului propriu al SPO   1 

9 POSDRU 5,1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor 
active de ocupare 16 

10 POSDRU 5,2 
Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 

  6 

11 POSDRU 6,2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii    3 

12 POSDRU 6,3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa 
muncii   2 

13 POSDRU 7,1 Sprijin pentru implementarea, managementul 
general şi evaluarea POS DRU   1 

  Total  104 
Sursa: Calculele autorului pe baza datelor MFE privind contractele de finanţare din data de 30 noiembrie 2016. 
Notă: SPO – Serviciul Public de Ocupare. 

 
În dezvoltarea serviciilor pentru persoane vârstnice din fonduri europene a 

fost clar pus accentul pe infrastructură (adică pe proiecte de tip „hard”), atât în ceea 
ce priveşte numărul contractelor de finanţare (Tabelul nr. 1), cât şi volumul 
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alocărilor (Figura 2). Aproape 70% din toate contractele şi 59% din totalul asistenţei 
financiare nerambursabile UE au vizat infrastructura acestor servicii şi au provenit 
din POR. Corespunzător, pentru POSDRU este un volum de 40% din volumul 
contractelor, iar pentru POSCCE – 1%. 

 
Figura 2 

 

Temele prioritare de finanţare a contractelor care au inclus obiective ce vizau persoanele 
vârstnice, pe domenii majore de intervenţie (%) 

 

 
Sursa: Calculele autorului pe baza datelor MFE privind contractele de finanţare din data de 30 noiembrie 2016 
(N = 104 contracte). Notă: SPO – Serviciul Public de Ocupare.  

 
Totuşi, valoarea medie a unui contract finanţat prin POSDRU a fost mai mare 

decât cea a unui contract de finanţare care a vizat lucrări de investiţie finanţate prin 
POR. Mai precis, valoarea medie a unui contract de finanţare POR a fost de  
756 666 euro, iar a unui contract POSDRU de 1 021 392 euro. Însă trebuie ţinut 
cont de faptul că majoritatea proiectelor POSDRU au vizat şi alte grupuri ţintă, în 
afară de persoanele vârstnice. Valoarea singurului contract care se adresează 
persoanelor vârstnice finanţat prin POSCCE a fost de 1 417 799 euro. 
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Maximul finanţării obţinute de un beneficiar (pe contract)10 prin POR îl deţine 
Primăria Municipului Iaşi pentru „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului 
de Pensionari Sfânta Cuvioasa Parascheva”, în valoare de 2450454 euro. Pentru 
programul POSDRU, valoarea maximă a finanţării obţinute de un beneficiar  
(pe contract) a fost de 4 394 399 euro, obţinută de Asociaţia Filantropică Medical 
Creştină Christiana – Filiala Cluj, cu proiectul intitulat „Stagii de practică geriatrică 
valorizate într-un context transnaţional modern”11. 

Contractele europene care au vizat persoanele vârstnice au avut două teme 
prioritare, aşa cum se poate observa şi în Figura 3, şi anume:  

– reabilitarea infrastructurii fizice şi  
– dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare pentru persoanele 

vârstnice. 
Este însă de remarcat proiectul POSDRU din cadrul DMI 2.1. Tranziţia de la 

şcoală la viaţă activă care a avut o finanţare egală cu 5% din totalul valorii tututor 
celor 104 contracte analizate (ca asistenţă financiară nerambursabilă UE). De fapt, 
acesta a reprezentat contractul POSDRU cu valoare maximă pe toată perioada de 
programare. Aşa cum am menţionat anterior, acest proiect a fost implementat de 
Asociaţia Filantropică Medical Creştină Christiana – Filiala Cluj12. 
                                                   

10 Acelaşi beneficiar poate avea unul sau mai multe contracte de finanţare. Valoarea maximă 
este identificată pe contract, nu pe beneficiar. 

11 Obiectivul general al proiectului a fost „creşterea competenţei şi ocupării viitorilor asistenţi 
medicali absolvenţi ai şcolilor sanitare post-liceale... Proiectul revalorizează actul medical, pune 
accent pe îngrijirile acordate persoanelor vârstnice şi optimizează atitudinea faţă de finalitatea 
profesiei medicale: promovarea stării de sănătate şi creşterea duratei de viaţă a populaţiei” (Sursa: 
Datele deschise MFE privind contractele de finanţare din data de 30 noiembrie 2016). 

12 Rezultatele aşteptate ale proiectului au fost: „1.1 – 1 sediu închiriat; 1.2 – 8 contracte de 
muncă încheiate de solicitant şi 18 acte adiţionale încheiate de parteneri; 1.3 – 12 reuniuni planificate; 
1.4 – 3 planuri anuale de achiziţii elaborate; 1.5 – 12 raportări tehnico-financiare programate; 1.6 – 30 rapoarte 
de stagii practice elevi şi tutori, 6 rapoarte stagii instructive tutori, 3 rapoarte bursă de angajare, toate 
rapoartele administrative de management. 2.1 – 1 sediu funcţional; 2.2 – 29 programe informatice 
operaţionale (1 management proiect, 14 office, 14 anti-virus); 2.3 – 6 000 broşuri, 300 afişe, 18 panouri, 
1 000 materiale support stagii practice geriatric transnaţionale (SPGT), 6 000 vademecumuri sub formă 
de broşuri; 2.4 – 1 site online; 2.5 – 1 suport teoretic pentru efectuarea SPGT; 2.6 – vezi lista de materiale în 
buget; 2.7 – 1 019 bilete avion, 210 servicii auto transnaţionale şi 6 servicii auto naţionale; 2.8 – 6 345 nopţi 
transnaţionale şi 132 nopţi naţionale; 2.9– 30 locaţii sală în Belgia pentru seminarii, concursuri şi 
evaluări; 2.10 – 4 locaţii sală în România pentru 4 conferinţe generale; 2.11 – 900 asigurări elevi şi  
30 asigurări tutori; 2.12 – 30 690 mese în bazele SPGT pentru 900 elevi şi 30 tutori pe durata a  
330 zile de SPGT (vezi activitate 6.1), 2 340 mese transnaţionale pentru 900 elevi, 30 tutori, 24 membrii 
echipă implementare pe durata a 30 de zile de seminarii, prezentari, expuneri, evaluări, concursuri cu 
premii (vezi activităţi 6.3, 6.4 şi 6.5), 470 mese naţionale pentru echipa de implementare (vezi 
activităţi 1.3, 3.2, 4.1, 4.2, 8.1); 2.13 – 5 lucrări de reabilitare/modernizare a laboratoarelor de practică 
a elevilor în şcoli şi 1 lucrare a saloanelor de geriatrie pentru instrucţia tutorilor. 3.1 – 6 000 broşuri, 
300 afişe, 18 panouri, 1 000 materiale support stagii practice geriatric transnaţionale, 6 000 vademecumuri 
redactate şi difuzate” (Sursa: Datele deschise MFE privind contractele de finanţare din data de 
30 noiembrie 2016). 
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Consiliile locale (şi instituţiile subordonate) au reprezentat principalul beneficiar 
al finanţării europene care a vizat persoanele vârstnice. Din punct de vedere al 
contractelor finanţate din fonduri europene, beneficiarul este solicitantul principal – 
organizaţie non-guvernamentală, primărie, firmă. În această lucrare, termenul de 
beneficiar este utilizat în sensul contractelor europene iar termenul de beneficiar 
final se referă la persoanele vârstnice. Tabelul nr. 2 arată că din volumul total al 
fondurilor nerambursabile UE corespunzător celor 104 proiecte analizate, 42% au 
fost alocate pentru proiecte POR implementate de consiliile locale, 23% au fost 
atrase de ONG-uri, în special prin proiecte POSDRU şi peste 13% au revenit unor 
proiecte POSDRU implementate de persoane juridice de drept privat şi utilitate 
publică. 

 
Tabelul nr. 2 

 
Distribuţia asistenţei financiare nerambursabile UE pentru contractele care au inclus  

obiective adresate persoanelor vârstnice, pe tipuri de beneficiari  
şi programe operaţionale (% total) 

 
Categorii de beneficiari POR POSDRU POSCCE Total 

Întreprindere/micro-întreprindere 0,0 4,3 0,9 5,2 
Consiliu local/ UAT/ instituţie subordonată CL 42,3 0,0 0,0 42,3 
ONG (inclusiv de utilitate publică) * 7,2 15,8 0,0 23,0 
Consiliu judeţean/instituţie subordonată CJ 4,6 0,0 0,0 4,6 
APL/ instituţie subordonată APL 0,0 5,4 0,0 5,4 
Instituţie de cult 3,5 0,0 0,0 3,5 
Persoană juridică de drept privat şi utilitate publică ** 0,0 12,5 0,0 12,5 
Institut de cercetare 0,0 2,4 0,0 2,4 
Unitate publică sanitară 1,1 0,0 0,0 1,1 
Total 58,7 40,5 0,9 100,0 

Sursa: Calculele autorului pe baza datelor MFE privind contractele de finanţare din data de 30 noiembrie 2016 
(N = 104 contracte). Notă: * În această bază de date, categoria ONG-urilor include unele instituţii de 
cult. ** Conform Art. 190 Noul cod civil, Persoana juridică de drept privat Dispoziţii generale (Noul 
Cod Civil actualizat 2017 – Legea 287/2009), persoanele juridice de drept privat se pot constitui, în 
mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege. În baza de date analizată, această categorie include 
atât organizaţii non-guvernamentale, întreprinderi şi chiar un institut naţional – Institutul Naţional 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Aşadar, agregările de date între categoriile de beneficiari de 
proiecte europene trebuie privite cu prudenţă. 

 
Regiunea Bucureşti-Ilfov a reuşit să atragă volumul cel mai mare de fonduri 

pentru contractele adresate persoanelor vârstnice (Tabelul nr. 3). Cele mai multe 
contracte implementate de instituţii/ organizaţii din regiunea Bucureşti-Ilfov au fost 
finanţate prin POSDRU şi au avut organizaţii non-guvernamentale şi persoane 
juridice de drept privat şi utilitate publică printre principalii contractori. În regiunea 
Bucureşti-Ilfov au fost finanţate prin POR doar două contracte. 
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Tabelul nr. 3 
 

Distribuţia regională a asistenţei financiare nerambursabile UE pentru contractele  
care au inclus obiective adresate persoanelor vârstnice, în funcţie de regiunea  

de dezvoltare a solicitantului principal 
 

Regiunea de dezvoltare Număr 
contracte 

Volum asistenţă financiară 
nerambursabilă UE (euro) 

% din 
total 

BUCUREȘTI-ILFOV 21 19 329 374,69 26,4 
CENTRU 13 8 230 486,18 11,2 
NORD-EST 14 9 304 805,66 12,7 
NORD-VEST 11 9 046 528,76 12,3 
SUD-MUNTENIA 12 7 428 239,88 10,1 
SUD-EST 13 7 893 658,84 10,8 
SUD-VEST OLTENIA 10 7 144 226,27   9,8 
VEST 10 4 884 488,41   6,7 
Total 104 73 261 808,69 100 

Sursa: Calculele autorului pe baza datelor MFE privind contractele de finanţare din data de 30 noiembrie 2016 
(N = 104 contracte). 

 
O parte dintre beneficiari au reuşit să atragă mai mult de un contract cu finanţare 

europeană care include printre obiective şi servicii/activităţi dedicate persoanelor 
vârstnice. În plus, pentru această analiză am luat în considerare şi unităţi subordonate 
consiliilor locale sau consiliilor judeţene. Astfel, am considerat că Judeţul Giurgiu 
(prin Consiliu Judeţean) şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Giurgiu (DGASPC, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Giurgiu) reprezintă 
acelaşi beneficiar. La nivel naţional, 9 beneficiari au cumulat 23 de proiecte cu un 
volum de finanţare egal cu 19% din totalul asistenţei financiare corespunzător celor 
104 contracte analizate. Cei 9 beneficiari (organizaţi pe tipuri) au fost următorii: 

– CJ Giurgiu şi DGASPC Giurgiu, CL Galaţi şi Centrul Medico-Social Galaţi, 
CL Constanţa 

– Arhiepiscopia Craiovei, Fundaţia Amfiteatru, Fundaţia Dezvoltare în Europa  
– Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – 

IBA Bucureşti 
– Euro Jobs, Synthesis Management Consultants SMC SRL. 
Numărul maxim de proiecte contractate de un beneficiar pentru proiecte 

adresate persoanelor vârstnice a fost de 4, fiind realizat de o micro-întreprindere 
din Petroşani, Euro Jobs. Toate cele patru contracte au avut aceeaşi sumă contractată 
din partea UE fiecare, de 431 232 euro, aceeaşi dată de început şi de finalizare, 
aceleaşi obiective generale şi specifice13, precum şi rezultate aşteptate similare. 
Cele patru contracte au fost intitulate astfel:  
                                                   

13 „Obiectiv general: Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a grupurilor de persoane cu o situaţie 
dificilă pe piaţa muncii, precum persoanele în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, 
şomerii tineri, şomerii vârstnici şi şomerii de lungă durată” (Sursa: Datele deschise MFE privind 
contractele de finanţare din data de 30 noiembrie 2016). 



11 DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE 129 

 Implică-te! Și astfel vei avea succes  
 Implică-te şi vei reuşi! 
 Și tu poţi fii activ, trebuie doar să te descoperi! 
 Fii competitiv pe piaţa muncii. 
În acelaşi registru, şi cele trei contracte obţinute de Primăria Municipiului 

Constanţa au finanţat acelaşi serviciu social (vezi mai multe detalii în secţiunea 
următoare).  

În general, cea mai mare parte (47%) a contractelor analizate au avut o 
durată14 de implementare de doi ani. Perioada maximă de implementare a fost de 
5 ani, corespunzătoare unui singur contract, iar alte 5 proiecte au avut o durată de 
realizare de 4 ani.  

În plus, analiza noastră a identificat o serie de 5 contracte care au derulat 
extrem de rapid (un an) proiecte cu volume financiare importante şi cu rezultate 
aşteptate slab corelate cu obiectivele generale/ specifice15. Obiectivele generale ale 
proiectelor implementate de doi solicitanţi diferiţi – o întreprindere Tiger Protector 
Company SRL şi un institut de cercetare – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Bioresurse Alimentare sunt identice. Durata scurtă de implementare alături 
de bugetele substanţiale acordate acestor proiecte şi obiectivele generale identice 
indică necesitatea creşterii calităţii procesului de evaluare a proiectelor finanţate 
din fonduri structurale. Toate cele 5 contracte identificate au fost finanţate din 
POSDRU.  

INVESTIŢII ÎN SERVICII SOCIALE PENTRU  
PERSOANELE VÂRSTNICE 

Această secţiune analizează cele 56 de contracte finanţate din fonduri europene 
cu obiective care vizau investiţii în infrastructura serviciilor sociale pentru persoanele 
vârstnice şi care au fost realizate de instituţii publice16. Un număr de 43 proiecte au 
                                                   

14 Am realizat o estimare a duratei de implementare a proiectelor pe baza anului de început şi 
de finalizare pentru fiecare proiect, dar ar putea să existe o lipsă de concordanţă dacă se iau în 
considerare datele exacte de început şi de final. 

15 În opinia noastră, anul de start al unui proiect coroborat cu durata de implementare ar putea 
fi un indicator pentru presiunea de a cheltui întreaga anvelopă financiară pusă la dispoziţia României 
în perioada precedentă de programare. Astfel, proiectele începute târziu, după 2013, cu perioade de 
implementare de aproximativ 1 an, poate indica un control lax tocmai pentru a asigura o mai bună 
absorbţie a fondurilor. 

16 Aşa cum am explicat în Introducere, pentru fiecare dintre aceste 56 proiecte a fost adresată o 
solicitare de informaţii publice în baza Legii nr. 544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes 
public. Rata de răspuns a fost de 93% (privind 52 contracte). Cele patru contracte pentru care nu a 
fost primit un răspuns la solicitarea de informaţii publice sunt următoarele: Consiliul local al comunei 
Fitioneşti, Instituţia Primarului Voluntari, Comuna Saelele, Primăria Todireşti. Nu au fost înaintate 
reclamaţii administrative pentru aceste patru instituţii. 
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fost finanţate în cadrul DMI 3.2. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale, iar 13 contracte prin DMI 1.1. Planuri integrate 
de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din următoarele domenii: Poli de 
creştere – Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi 
îmbunătăţirea serviciilor sociale. Documentul cadru de implementare al Programului 
Operaţional Regional17 nu stabileşte criterii specifice pentru definirea persoanelor 
vârstnice, ci numai criterii de selecţie privind eligibilitatea potenţialilor aplicanţi 
(de exemplu, furnizorii de servicii sociale au personalitate juridică, cu excepţia 
furnizorilor publici de servicii sociale, organizaţi ca structuri specializate în subordinea 
autorităţilor publice locale şi acreditaţi conform legii, furnizorii de servicii sociale 
au o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare).  

Toate cele 56 contracte au fost finanţate prin POR, au vizat în principal 
reabilitarea infrastructurii fizice şi au inclus preponderent cheltuieli de capital 
(investiţii). Valoarea asistenţei financiare nerambursabile UE corespunzătoare acestor 
contracte reprezintă 48% din volumul total pentru cele 104 contracte prezentate în 
secţiunea anterioară. 

În mod firesc, cei 3 beneficiari instituţii publice care au cumulat mai multe 
proiecte pentru dezvoltarea de servicii sociale pentru vârstnici – CJ Giurgiu şi 
DGASPC Giurgiu, CL Galaţi şi Centrul Medico-Social Galaţi, CL Constanţa – au 
reuşit să atragă cele mai mari fonduri. Astfel, Primăria Municipiului Constanţa care 
a beneficiat de contractul Parcul Seniorilor finanţat prin DMI 1.1. şi de contractele 
„Reabilitarea şi modernizarea căminului pentru persoane vârstnice – Constanţa” şi 
„Reabilitarea căminului pentru persoane vârstnice-utilităţi şi corp cantină” finanţate 
prin DMI 3.2. a reuşit să atragă fonduri europene de 2 154 501 euro pentru servicii 
sociale destinate persoanelor vârstnice. 

Serviciile sociale pentru persoane vârstnice finanţate din fonduri europene 
sunt localizate preponderent în mediul urban (35 contracte localizate în mediul 
urban faţă de 21 în rural, Tabelul nr. 4), însă cel mai probabil beneficiarii 
serviciilor vor fi atât din mediul urban, cât şi din mediul rural. De asemenea, în 
cazul contractelor finanţate prin DMI 1.1. se presupune că aria beneficiarilor 
serviciului este din cadrul întregului pol de creştere, identificat de obicei prin aria 
zonei metropolitane. Un exemplu în acest sens este contractul al cărui beneficiar 
principal este o primărie din mediul rural – „Centrul Social Halchiu va reprezenta 
un centru pilot şi un model pentru zona metropolitană Braşov de funcţionalizare, 
organizare şi prestare a serviciilor sociale pentru celelalte 13 localităţi cuprinse în 
zona metropolitană”18. Acest fapt este valabil şi pentru consiliile locale sau 
instituţiile subordonate acestora, cum este exemplul mai sus-amintit al Primăriei 
                                                   

17 Versiunea iunie 2014. 
18 Sursa: Motivarea proiectului inclusă în Datele deschise MFE privind contractele de finanţare 

din data de 30 noiembrie 2016. 
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Municipiului Constanţa. Din acest punct de vedere, ar putea fi utilă o mapare a 
serviciilor sociale finanţate nu după mediul de rezidenţă al solicitantului principal – 
toate consiliile judeţene sunt situate în mediul urban – ci după localizarea 
serviciului rezidenţial şi a localităţilor deservite de fiecare serviciu în parte. Totuşi, 
localizarea şi tipul instituţiei aplicante rămân importante pentru numeroase aspecte 
legate de managementul proiectelor europene, inclusiv cu referire la asigurarea 
sustenabilităţii financiare. 

 
Tabelul nr. 4 

 
Localizarea serviciilor şi a instituţiei aplicante la proiect, pe medii de rezidenţă  

(număr contracte) 
 

 Localizarea serviciilor  
reabilitate/dezvoltate 

Localizarea instituţiei aplicante  
la proiect 

Urban 35 42 
Rural 21 14 
Total 56 56 

Sursa: Cercetarea ICCV octombrie–noiembrie 2017. 

 
Din punct de vedere al distribuţiei regionale, cele mai multe contracte au fost 

localizate în regiunile Nord-Est şi Sud-Est. Judeţele cu cele mai multe contracte de 
finanţare au fost:  

– Vrancea (cu 4 contracte localizate în Municipiul Focşani, Oraşul Panciu şi 
comunele Fiţioneşti şi Jariştea),  

– Constanţa (cu cele 3 contracte ale Primăriei Municipiului Constanţa),  
– Galaţi (cu trei contracte localizate toate în municipiul Galaţi),  
– Giurgiu (cu trei contracte, două gestionate de Consiliul Judeţean şi unul 

implementat de DGASPC Giurgiu),  
– Ialomiţa (cu trei contracte – unul în Municipiul Slobozia, unul gestionat de 

DGASPC Ialomiţa şi unul în rural, în comuna Andrăşeşti),  
– Mureş (trei contracte – unul în urban Municipiul Târgu Mureş şi două în 

rural – comunele Sînpaul şi Magherani),  
– Neamţ (trei contracte – Consiliul Judeţean Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ 

şi Primăria Municipiului Roman) şi  
– Vaslui, cu toate cele trei contracte în mediul rural (Băceşti, Creţeşti şi 

Stănileşti). 
Cele mai multe proiecte POR pentru servicii sociale pentru persoane 

vârstnice care au fost realizate de instituţiile publice au vizat infrastructura unor 
cămine. Deşi majoritatea proiectelor au vizat reabilitarea/dezvoltarea unor 
servicii de tip rezidenţial (cu cazare), aproape jumătate dintre acestea au avut în 
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vedere dezvoltarea unor servicii în regim de zi (centre multifuncţionale, centre 
de zi, centre de îngrijire şi asistenţă etc.) sau a unor astfel de componente în 
cadrul centrelor rezidenţiale. 

 
Figura 3 

Tipurile de instituţii vizate de proiectele europene dedicate persoanelor vârstnice  
(număr contracte) 
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Sursa: Calculele autorului pe baza datelor MFE privind contractele de finanţare din data de 30 noiembrie 2016 
(N = 56 contracte). Răspuns multiplu. 
Notă: Codificarea tipurilor de instituţii a fost realizată pe baza informaţiilor incluse în titlul şi 
obiectivele generale ale proiectului. În unele cazuri, tipul actual al instituţiei nu corespunde cu tipul 
instituţiei reabilitate/ dezvoltate prin proiect, de exemplu: „reabilitarea căminului internat Malu Mare 
şi transformarea lui în centru social”. Datele MFE nu permit diferenţierea conform tipologiei de 
servicii utilizate de MMJS19.  

 
În cadrul cercetării ICCV octombrie–noiembrie 2017, solicitările de informaţii 

publice au cerut date despre: 
 numărul de beneficiari persoane vârstnice în momentul finalizării proiectului; 
 funcţionalitatea serviciului;  
 dacă serviciul reabilitat/ dezvoltat are o clauză de păstrare a obiectului de 

activitate pentru o anumită perioadă de timp (alături de menţionarea în clar a acesteia); 
 capacitatea serviciului în prezent; 
 dacă serviciul dezvoltat în cadrul proiectului este acreditat ca furnizor de 

servicii sociale; 
 dacă există autorizare sanitară de funcţionare pentru acest serviciu; 
 tipurile de servicii acordate persoanelor vârstnice în cadrul proiectului (ex. 

cazare, masă, activităţi culturale şi sportive, consiliere psihologică, recuperare 
medicală, servicii religioase, alte tipuri de servicii, etc.); 

 tipuri de servicii acordate persoanelor vârstnice în cadrul serviciului social 
vizat de proiect, în prezent (după finalizarea proiectului); 
                                                   

19 MMJS – Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Servicii sociale pentru persoane vârstnice şi 
alte categorii de persoane vulnerabile, licenţiate de către MMJS în data de 8 ianuarie 2018.  
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 principalele dificultăţi întâmpinate în derularea proiectului; 
 recomandările privind creşterea impactului proiectelor finanţate din fonduri 

europene care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice; 
 evaluarea costurilor de funcţionare şi întreţinere ale serviciului creat în 

proiect (dacă reprezintă o problemă pentru instituţie pe o scală de la 1 la 10). 
În continuare prezentăm rezultatele acestei cercetări cantitative. 
În general, numărul de beneficiari persoane vârstnice în momentul finalizării 

proiectului corespunde cu estimarea capacităţii serviciului vizat de proiect. Estimarea 
capacităţii serviciului furnizat a fost calculată pe baza datelor incluse în variabila 
rezultate aşteptate din baza de date a Ministerului Fondurilor Europene. Capacitatea 
serviciului variază în funcţie de tipul serviciului între 813 beneficiari declaraţi în 
momentul finalizării proiectului (Primăria Municipiului Borşa) şi 0 (Primăria 
Municipiului Satu Mare). În situaţia în care au fost declarate date diferite pentru 
numărul de beneficiari funcţie de tipul serviciului furnizat, am luat în considerare 
valoarea cea mai mare declarată. Astfel, aproape jumătate din proiecte (26) au 
vizat reabilitarea/dezvoltarea unor servicii de mari dimensiuni, cu peste 50 de 
beneficiari, dintre care 16 aveau o capacitate estimată de 100 beneficiari sau mai 
mulţi la momentul finalizării proiectului. La extrema opusă, 14 proiecte au avut 
în vedere dezvoltarea unor servicii de mici dimensiuni (0–30 beneficiari). 

Capacitatea serviciului/instituţiei în prezent depinde de tipul serviciului/ activităţii 
realizate: „pentru furnizarea hranei calde la domiciliu se poate dubla numărul până 
la 100 beneficiari, pentru activităţi de recreere şi socializare maxim 50 beneficiari” 
(Primăria Oraşului Negreşti-Oaş), „35 persoane la căminul pentru persoane vârstnice, 
20 persoane la Centrul de zi, 6 persoane la Centrul respiro” (Primăria Municipiului 
Sfântu-Gheorghe), „180 vârstnici la centrul de zi, 87 vârstnici de îngrijire la domiciliu” 
(Primăria Municipiului Galaţi), „66 beneficiari care servesc masa (31 beneficiari 
masa la domiciliu şi 35 în cadrul centrului), 280 beneficiari pentru activităţi de 
socializare” (Primăria Municipiului Reşiţa).  

De asemenea, capacitatea serviciului este estimată folosind diferite unităţi de 
măsură: pe zi, pe lună, pe an. Din aceste motive, pentru o parte din ele, datele 
privind capacitatea nu sunt direct comparabile între instituţii. Din informaţiile 
colectate, capacitatea variază de la un maxim de 436 beneficiari în cadrul Centrului 
de Îngrijire si Asistenţă, Municipiul Slobozia la un minim de 8 beneficiari ai 
Centrului Social Halchiu. 

Capacitatea serviciului finanţat prin proiecte europene pentru persoanele 
vârstnice nu este limitată, aşa cum este cazul pentru centrele rezidenţiale pentru 
copii: „Capacitatea centrelor rezidenţiale pentru copii nu depăşeşte 50 de locuri” 
(Documentul cadru de implementare al Programului Operaţional Regional, 2014: 55). 
În aceste condiţii, aşa cum menţionam, aproape jumătate din contractele analizate 
(26 contracte) au peste 50 beneficiari persoane vârstnice în momentul finalizării 
proiectului.  



 MANUELA SOFIA STĂNCULESCU, MONICA MARIN 16 134 

Aproape jumătate dintre proiectele cu finanţare europeană aprobate pentru 
servicii dedicate persoanelor vârstnice nu estimează capacitatea serviciului vizat de 
proiect (21 contracte nu fac nici o referire iar 7 contracte au o referire care însă nu 
poate fi cuantificată numeric). Această concluzie ridică din nou semne de întrebare 
asupra calităţii evaluării proiectelor depuse pentru unul dintre cele mai „de succes” 
programe – POR. Rezultatele aşteptate ale celor 28 contracte anterior menţionate 
cuprind o serie de indicatori măsurabili care nu au însă nici o legătură cu numărul 
de beneficiari deserviţi. Exemplele includ, dar nu sunt restricţionate la: 

 Mp suprafaţă spaţiu degradat reabilitat în vederea utilizării în activităţi 
sociale; 

 Mp de instalaţii termomecanice; 
 Proceduri achiziţii; 
 Refacerea aleilor pietonale şi a bordurilor; 
 Contracte de achiziţii publice semnate; 
 Suprafaţa clădirii extinse/reabilitate; 
 Documentaţii de avizare a lucrărilor; 
 Locuri de muncă nou create; 
 Panouri de vizibilitate, broşuri, articole de presă, conferinţe de presă; 
 Placă permanent; 
 Diriginte de şantier selectat; 
 Echipamente IT achiziţionate; 
 Hotărâri de consiliu; 
 Avize favorabile emise de ENEL, Romtelecom, Agenţia pentru Protecţia 

Mediuliui; 
 „Îndeplinirea activităţilor propuse” (Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Giurgiu). 
În acelaşi timp, pentru o serie de 5 contracte există diferenţe substanţiale între 

capacitatea actuală a serviciului şi capacitatea estimată a serviciului aşa cum reiese 
din menţiunile privind rezultatele aşteptate ale proiectelor (Tabelul nr. 5). Diferenţele 
ar putea fi parţial explicate de durata de implementare a proiectului (număr 
beneficiari pe tot parcursul implementării proiectului) sau de tipul activităţilor 
realizate prin proiect (număr total de beneficiari ai tuturor activităţilor realizate). În 
acelaşi timp, există şi o rigiditate a autorităţilor de management/ organismelor 
intermediare, centrate pe verificarea unor rezultate tangibile, indiferent că acestea 
sunt centrate pe client/ beneficiar final sau nu.  

Această lipsă de informaţii clare arată nevoia acută de a solicita şi a include 
ca variabilă distinctă în baza contractelor de finanţate gestionată de Ministerul 
Fondurilor Europene date privind capacitatea estimată a serviciului/ serviciilor 
vizate de proiecte, pentru fiecare dintre tipurile de servicii pe care instituţia le 
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furnizează. Cu atât mai mult este nevoie de informaţii privind acest indicator 
(capacitatea serviciului reabilitat/dezvoltat), cu cât obiectivul specific al DMI 3.2. 
este „îmbunătăţirea calităţii şi a capacităţii infrastructurii serviciilor sociale 
acordate, prin sprijinirea dezvoltării echilibrate a acestora pe întreg teritoriul ţării, 
pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii” (AMPOR, 
2014: 51). Mai mult, acest indicator a fost central în evaluarea impactului DMI 3.2. 
Concluzia acestei evaluări arată că „infrastructurile de servicii sociale ale 
beneficiarilor DMI 3.2 au performanţe mai bune decât non-beneficiarii, din punct 
de vedere al creşterii numărului de utilizatori şi al numărului de angajaţi echivalenţi 
cu normă întreagă, în special în centrele rezidenţiale” (MDRAP, 2015a: 6). Totuşi, 
rezultatele acestei evaluări de impact trebuie tratate cu prudenţă, întrucât se 
bazează pe date culese de la mai puţin de 50% dintre contractele finanţate prin 
DMI 3.2. 

 
Tabelul nr. 5 

 
Diferenţe între capacitatea actuală a serviciului dedicat persoanelor vârstnice şi capacitatea/ 

numărul estimat de beneficiari la finalizarea proiectului 
 

Titlul proiect 

Capacitatea 
actuală a 

serviciului, 
conform 
cercetării 

ICCV 

Număr estimat de 
beneficiari la 

finalizarea proiectului, 
în cadrul cercetării 

ICCV (ca răspuns la 
solicitarea de 

informaţii publice) 

Capacitate/ 
număr beneficiari 

estimat(ă) la 
finalizarea 

proiectului, aşa 
cum rezultă din 

datele MFE 
Centru de servicii sociale integrat – 
Centru de asistenţă pentru bătrâni, 
municipiul Târgu – Jiu 

40 40 9000 

Modernizare Centru Social 
Multifuncţional de Zi pentru 
Vârstnici Borşa, Maramureş 

12 813 800 

Amenajare Centrul comunitar al 
persoanelor în vârstă din municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa 

200 231 627 

Centru multifuncţional de servicii 
sociale integrate pentru persoane 
vârstnice nr.2  

90 535 413 

Extindere Centru Social Halchiu 
prin mansardare cu funcţiuni 
multiple şi construcţie unităţi 
locative pentru persoane vârstnice 
în curtea centrului 

8 7 110 

Sursa: Datele deschise MFE privind contractele de finanţare din data de 30 noiembrie 2016 şi 
Cercetarea ICCV octombrie–noiembrie 2017. 
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Tabelul nr. 6 
 

Indicatori de monitorizare şi evaluare utilizaţi de POR 2007–2013 
 

Tip indicator 
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 

(Planuri integrate de dezvoltare 
urbană)* 

Domeniul Major de Intervenţie 3.2 
(Reabilitarea/modernizarea/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale) 

Centre sociale reabilitate/ 
modernizate/extinse/ echipate (nr.) 
Centre sociale reabilitate/ modernizate/ 
extinse/ echipate, din care (nr.) 
Centre sociale reabilitate/ modernizate/ 
extinse/echipate, multifuncţionale (nr.) 

Indicatori de 
realizare 
imediată 
(„output”) 

Proiecte care asigură reabilitarea 
infrastructurii sociale, inclusiv 
locuinţe sociale şi îmbunătăţirea 
serviciilor sociale (nr.) 

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ 
extinse/echipate, rezidenţiale (nr.) 

Locuitori care beneficiază de 
implementarea proiectelor din 
planurile integrate de dezvoltare 
urbană (nr.) 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura pentru servicii sociale 
reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată 
(nr.) 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura reabilitată/ modernizată/ 
echipată – infrastructura pentru 
servicii sociale, din care: (nr.) 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura reabilitată/ modernizată/ 
extinsă/ echipată – infrastructura pentru 
servicii sociale, din care: (nr.) 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura reabilitată/ modernizată/ 
echipată – infrastructura pentru 
servicii sociale, femei (nr.) 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura reabilitată/ modernizată/ 
extinsă/ echipată – infrastructura pentru 
servicii sociale, femei (nr.) 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura reabilitată/ modernizată/ 
echipată, – infrastructura pentru 
servicii sociale, bărbaţi (nr.) 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura reabilitată/ modernizată/ 
extinsă/echipată, – infrastructura pentru 
servicii sociale, bărbaţi ( nr) 

Indicatori de 
rezultat 
(„outcome”) 

Persoane de etnie rromă care 
beneficiază de infrastructura 
reabilitată/ modernizată/ echipată – 
infrastructura pentru servicii sociale 
(nr.) 

Persoane de etnie romă care beneficiază 
de infrastructura reabilitată/ modernizată/ 
extinsă/ echipată – infrastructura pentru 
servicii sociale (nr.) 

Indicator de 
mediu 

Eficienţa energetică sporită în 
companiile sprijinite, fabrici, instituţii 
(%) 

Creşterea eficienţei energetice a 
imobilelor centrelor sociale reabilitate şi 
modernizate (%) 

Sursa: AMPOR, Documentul Cadru de Implementare, Versiunea 17 (2014: 23–26 şi 56–57).  
Notă: * Au fost selectaţi numai indicatorii potenţial legaţi de infrastructura de servicii sociale. În acest DMI, 
sunt incluşi şi următorii indicatori de realizare imediată („output”): Clădiri reabilitate/modernizate şi 
pregătite pentru noi activităţi economice/ sociale – infrastructura urbană (nr.), Suprafaţa clădirilor 
reabilitate/modernizate şi pregătite pentru noi activităţi economice economice/ sociale – infrastructura 
urbană (mp), Suprafaţe degradate/ poluate şi neutilizate reabilitate /pregătite pentru noi activităţi economice/ 
sociale – infrastructura urbană (mp), Suprafaţa spaţiilor publice modernizate – infrastructura urbană 
(mp), Echipamente pentru siguranţa populaţiei – infrastructura urbană (nr.). 
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Primăriile cu o capacitate financiară20 ridicată au absorbit cea mai mare parte 
a fondurilor europene dedicate serviciilor pentru persoane vârstnice din cadrul POR 
2007–2013. Numai 16 din cele 46 de contracte implementate de primării/ consilii 
locale au fost câştigate de primării cu o capacitate financiară scăzută, iar valoarea 
acestor proiecte reprezintă aproximativ un sfert din suma totală câştigată de 
primării pe cele două domenii majore de intervenţie din POR, DMI 1.1 şi DMI 3.2. 
Pentru această analiză însă au fost luate în considerare doar contractele câştigate şi 
implementate de primării/ consilii locale şi nu de instituţiile subordonate. De 
exemplu, nu a fost inclus în această analiză contractul gestionat de Centrul de 
asistenţă medico-socială Băceşti sau de Centrul de asistenţă medico-socială Galaţi. 
Nu au fost analizate datele privind capacitatea financiară a consiliilor judeţene. 

În ceea ce priveşte capacitatea administrativă, majoritatea primăriilor (65%) 
aveau încă de la sfârşitul anului 2009 personal specializat – cel puţin o persoană 
pregătită în elaborarea de proiecte finanţate din fonduri europene.21 

Toate serviciile pentru persoane vârstnice finanţate prin proiecte europene 
sunt funcţionale în prezent (octombrie–noiembrie 2017), cu excepţia celui gestionat 
de Primăria Municipiului Satu Mare.  

Peste trei sferturi dintre contractele de finanţare europeană au clauze de 
păstrare a obiectului de activitate, de obicei pentru o perioadă de cinci ani de la 
finalizarea investiţiei. În principal, aceste clauze se referă şi la:  

– asigurarea sustenabilităţii financiare (Primăria Comunei Stănileşti); 
– păstrarea obiectului de activitate timp de 20 ani (Primăria Municipiului 

Ploieşti); 
– actualizarea certificatului de acreditare (Primăria Municipiilor Zalău, 

Sfântu Gheorghe); 
– menţinerea raporturilor de muncă pentru persoanele angajate pe o durată de 

cel puţin 5 ani (Primăria Comunei Zvoriştea) sau  
– asigurarea îngrijirii persoanelor vârstnice în sistem rezidenţial pe o durată 

nedeterminată (Consilliile Judeţene Giurgiu şi Neamţ, Primăria Municipiului Iaşi). 
Există însă şi excepţii – pentru 9 contracte, reprezentanţii autorităţilor publice 

locale au declarat că nu au acest tip de clauze. Aceste nouă contracte sunt finanţate 
atât prin DMI 1.1., cât şi prin DMI 3.2.  

Toate serviciile pentru proiecte finanţate prin proiecte europene sunt 
acreditate ca furnizori de servicii sociale, cu excepţia a două contracte, ambele din 
                                                   

20 Capacitatea financiară am calculat-o ca pondere medie a veniturilor proprii în veniturile 
totale, în perioada 2009–2015. Au fost calculate valori medii separate pentru mediul de rezidenţă 
urban şi rural. Considerăm că o primărie are o capacitate financiară scăzută dacă, în cazul său, 
ponderea veniturilor proprii în veniturile totale, în perioada 2009–2015, a fost mai mică decât media 
indicatorului pe mediul său de rezidenţă. Calculele le-am realizat pe datele privind execuţiile bugetare 
locale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia pentru Politici Fiscale şi 
Bugetare Locale, disponibile online la: http://www.dpfbl.mdrap.ro/sit_ven_si_chelt_uat.html. 

21 Sursa: CERME–CNPS–ICCV, Accesul Autorităţilor Locale la Fonduri Europene, 2009. 
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mediul rural (Primăria Comunei Creţeşti, judeţul Vaslui şi Primăria Comunei Halchiu, 
judeţul Braşov).  

Toate autorităţile publice locale care au răspuns în cadrul cercetării ICCV au 
declarat că au autorizaţie sanitară de funcţionare pentru acest serviciu.  

Indiferent de tipul de serviciu reabilitat/dezvoltat (cămin, centru social 
multifuncţional, centru de zi etc.) (Figura 4), aproape toate unităţile finanţate prin 
proiecte europene furnizează în prezent un mix de servicii diverse. Peste jumătate 
dintre acestea oferă servicii de cazare, asigurarea hranei, activităţi culturale şi 
sportive, precum şi consiliere psihologică, alături de alte activităţi. În plus, trei 
sferturi dintre aceste unităţi furnizează servicii de îngrijire medicală. 

 
Figura 4  

 
Mixul de servicii acordate în prezent persoanelor vârstnice în cadrul serviciilor sociale 

reabilitate/dezvoltate prin proiecte europene (contracte) 
 

 
Sursa: Cercetarea ICCV octombrie–noiembrie 2017 (N = 56 contracte). Răspuns multiplu. 

 
Dintre cele 56 de contracte pentru dezvoltarea de servicii sociale pentru 

persoane publice realizate de instituţiile publice cu finanţare europeană, doar 
pentru 22 beneficiarii declară că nu au fost întâmpinate dificultăţi pe parcusul 
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derulării proiectelor. Pentru celelalte 34 proiecte, dificultăţile întâmpinate de beneficiari 
în realizarea contractelor au ţinut de: 

– Blocarea posturilor din administraţia publică, pe perioada derulării 
contractului. Această constrângere a făcut dificilă realizarea ţintelor legate de 
crearea de noi locuri de muncă sau a făcut ca unele servicii finalizate prin proiect 
să fie nefuncţionale o anumită perioadă de timp (Primăria Oraşului Zimnicea, jud. 
Teleorman, Primăria Oraşului Negreşti-Oaş, jud. Satu Mare). Au mai fost 
menţionate şi alte dificultăţi legate de personal, cum ar fi lipsa personalului 
(Primăria Municipiului Hunedoara) sau „existenţa unei dispoziţii privind alocarea 
de personal în raport cu complexitatea activităţii” (Primăria Municipiului Roman). 

– Procedurile greoaie de licenţiere a serviciilor şi de achiziţii: “Procedurile de 
achiziții publice – lucrările au durat aproximativ 2 ani, birocraţia şi multitudinea de 
documente de completat în vederea obţinerii de avize/acorduri de la alte instituţii 
care nu prezintă interes în a veni in sprijinul beneficiarilor de proiecte 
depuse/derulate cu finanţare nerambursabilă” (Consiliul Judeţean Giurgiu, Centrul 
Medico-Social Galaţi). 

– Dificultăţi financiare legate de asigurarea costurilor de funcţionare şi co-
finanţare a proiectelor – Primăria Oraşului Panciu, Primăria Comunei Sînpaul, 
judeţul Mureş, Primăria Comunei Malu Mare, jud. Dolj, Primăria Comunelor 
Costeşti, jud. Buzău, Primăria Municipiului Orăştie – „Mentalitatea vis a vis de 
menirea şi calitatea serviciilor, pe de o parte şi menţinerea cofinanţării – pe de altă 
parte”. 

– Dificultatea atragerii persoanelor vârstnice spre serviciile oferite – Primăria 
Municipiului Borşa, Primăria Municipiului Satu Mare. 

– Dificultăţi legate de implementarea părţii tehnice a firmei care a executat 
lucrările de construcţii – „erorile din proiectul tehnic” (Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu), „dificultăţi în execuţia lucrărilor 
cauzate de starea tehnică a construcţiei ce a fost transformată în cămin, probleme 
de proiectare, situaţia financiară a firmelor de construcţii care au derulat contracte 
de lucrări” (Primăria Municipiului Ploieşti), „lipsa de comunicare dintre proiectant 
şi beneficiar final” (Primăria Comunei Magherani, Mureş), „societatea comercială 
care a fost iniţial desemnată, urmare a procedurilor de achiziţie publică, nu a avut 
capacitatea tehnică să finalizeze execuţia lucrărilor de construcţii” (Primăria 
Municipiului Târgu Jiu).  

– Alte dificultăţi – „punerea în funcţiune a serviciului medical; neconectarea 
instituţiei la reţeaua de internet în anul implementării proiectului – martie 2015; 
mentalitatea negativistă a unor concetăţeni” (Primăria Comunei Andrăşeşti, judeţul 
Ialomiţa), „achiziţia de mijloace de transport pentru persoane beneficiare” (Primăria 
Municipiului Zalău), „lipsa dotărilor care să faciliteze deplasarea persoanelor vârstnice 
dependente: ascensoare, rampe, bări de sprijin, alei acoperite pentru deplasarea 
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beneficiarilor la sala de mese, trotuare corespunzătoare deplasării cu cărucioarele” 
(Primăria Municipiului Hunedoara). 

Sustenabilitatea22 serviciilor sociale dedicate persoanelor vârstnice este 
problematică mai ales pentru primăriile cu o capacitate financiară scăzută, dar şi 
pentru unele instituţii de la nivel judeţean. Sustenabilitatea nu este asociată 
semnificativ cu timpul scurs de la finalizarea proiectului până în prezent. În acelaşi 
timp, nici un serviciu cu peste 100 beneficiari în momentul finalizării proiectului 
nu este problematic din punct de vedere al asigurării costurilor financiare.  

Un model explicativ (Savaya şi Spiro, 2012) al sustenabilităţii programelor 
sociale a testat 33 predictori legaţi de trei manifestări ai sustenabilităţii programelor 
sociale: continuitate, instituţionalizare şi durată. Continuitatea a fost testată ca o 
variabilă dihotomică privind funcţionalitatea serviciului în prezent, instituţionalizarea 
a fost testată prin două întrebări: (a) Este proiectul inclus într-un buget anual al 
organizaţiei sau instituţiei publice şi (b) Este proiectul inclus în lege sau într-un set 
de reguli?, iar durata a fost calculată numai pentru proiectele care nu au mai fost 
continuate ca diferenţă între anul în care a fost finalizat şi anul de început. 

Variabilele testate în cadrul modelului includ volumul total al finanţării, anii 
de sprijin financiar, diversitatea sprijinului non-financiar, strategii de strângere de 
fonduri, calitatea şi angajamentul liderilor, mărimea proiectului în comparaţie cu 
mărimea organizaţiei, existenţa unor „campioni” ai proiectului în cadrul organizaţiei, 
implicarea finanţatorului în cadrul proiectului (ibid.). Acest studiu a arătat că cele 
trei variabile care explică cel mai mult din variaţia diferitelor forme de 
sustenabilitate a programelor sociale se referă la:  

– diversitatea surselor de finanţare,  
– angajamentul şi sprijinul din partea managementului organizaţiei, alături de 

implicarea finanţatorului iniţial (Savaya şi Spiro, 2012: 37). 
Principalele recomandări ale beneficiarilor (instituţii publice) de proiecte 

europene pentru servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice sunt listate în 
Figura 5. Acestea sunt: 

Realizarea de studii pentru cunoaşterea şi adaptarea proiectelor la nevoile 
persoanelor vârstnice este recomandarea menţionată de cei mai mulţi beneficiari. 

„Realizarea la nivel local a unei noi analize – diagnostic privind nevoile 
persoanelor vârstnice şi implementarea unor proiecte care să răspundă noilor nevoi 
identificate în rândul potenţialilor beneficiari” (Primăria Municipiului Brăila). 

„Planificarea furnizării acestor servicii pe baza unei bune informări în 
legătură cu nevoia socială care trebuie acoperită integral şi cu impactul serviciilor 
acordate asupra acestor nevoi şi a vieţii persoanelor vârstnice în general” (Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe). 
                                                   

22 Evaluarea de către beneficiar a costurilor de funcţionare şi întreţinere ale serviciului creat în 
proiect (dacă reprezintă o problemă pentru instituţie pe o scală de la 1 la 10, unde 1– nu reprezintă 
deloc o problemă, 10 – sunt o problemă foarte mare). 
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Figura 5 

Principalele recomandări ale beneficiarilor de proiecte europene pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru persoanele vârstnice (%) 
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Sursa: Cercetarea ICCV octombrie–noiembrie 2017 (N = 56 contracte). Răspuns multiplu. 
 
Creşterea finanţării pentru servicii sociale pentru vârstnici. Această recomandare 

include: 
– asigurarea sustenabilităţii financiare a serviciilor nou înfiinţate,  
– subvenţionarea plăţii salariaţilor sau plata specialiştilor care lucrează cu 

grupul ţintă pe durata implementării proiectului, 
– investiţii/ fonduri pentru sprijinirea atingerii standardelor în clădirile în care 

funcţionează aceste servicii sociale, 
– mărirea subvenţiilor alocate persoanelor vârstnice, 
– asigurarea cofinanţării şi din alte surse decât bugetul local. 

Dezvoltarea serviciilor de îngriijre la domiciliu 
„Finanţarea unor proiecte ce permit acordarea serviciilor socio-medicale la 

domiciliul persoanei vârstnice (sprijin în activităţile cotidiene, asistenţă medicală 
pentru persoanele greu deplasabile sau nedeplasabile” (Primăria Comunei Andrăşeşti). 
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„Având în vedere situaţia demografică a municipiului Hunedoara, recomandăm 
accesarea fondurilor europene în vederea dezvoltării serviciilor de îngrijire la 
domiciliu destinate persoanelor vârstnice dependente şi înfiinţarea unor cantine 
sociale cu regim de catering, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor vârstnice” 
(Primăria Municipiului Hunedoara). 

Dezvoltarea unor noi centre, atât cămine pentru persoanele vârstnice, cât şi 
centre de recuperare şi centre pentru persoanele bolnave de Alzheimer. 

„Cu toate că viziunea Uniunii Europene în ceea ce priveşte infrastructura 
serviciilor sociale se reflectă în evitarea instituţionalizării persoanelor aflate în 
situaţie de risc şi excluziune socială şi acordarea de servicii de îngrijire la 
domiciliu, în prezent ne confruntăm cu un număr foarte mare de cereri pentru 
admiterea în Centrul Alzheimer a persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer” 
(Centrul Medico-Social Galaţi). 

„Construirea unor spaţii noi, deoarece clădirile vechi nu mai pot fi adaptate 
noilor standarde de calitate” (Consiliul Judeţean Neamţ). 

O mai bună mediatizare a serviciilor dezvoltate ar conduce şi la creşterea 
numărului de beneficiari ai serviciilor oferite persoanelor vârstnice. 

Promovarea exemplelor de bună practică realizate cu sprijinul 
fondurilor europene 
„Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Aleşd considerăm că reprezintă la nivel 

judeţean, dar şi naţional, un model de bună practică, demonstrând sustenabilitatea, 
funcţionalitatea şi eficacitatea acestui tip de serviciu, confirmând beneficiile şi 
utilitatea serviciilor de asistare a persoanelor vârstnice şi reprezintă un model de 
replicabilitate cel puţin la nivelul judeţului pentru celelalte administraţii locale în 
vederea alocării de bugete pentru înfiinţarea şi susţinerea unor astfel de servicii” 
(Primăria Oraşului Aleşd). 

„Având în vedere feedback-ul pozitiv al grupului ţintă al proiectului, sugerăm 
crearea unui manual de bune practici al proiectelor implementate cu succes” 
(Primăria Municipiului Roman). 

Alte recomandări vizează recomandări legislative, de schimbare a beneficiarilor 
eligibili pentru actuala perioadă de programare şi de sprijin general pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale: “armonizarea legislaţiei româneşti cu cea europeană, în vederea 
evitării corecţiilor financiare” (Primăria Municipiului Târgu Jiu), schimbarea regulilor 
de finanţare pentru actuala perioadă de programare („În prezent ghidurile de 
finanţare pentru astfel de infrastructuri sunt astfel construite încât este imposibil ca 
un oraş precum Municipiul Zalău să poată obţină finanţare. Ele oferă finanţare în 
special oraşelor mici şi zonelor rurale” – Primăria Municipiului Zalău), obiective 
generale legate de dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice („Accentuarea 
dezvoltării serviciilor sociale având ca obiectiv promovarea participării sociale şi 
demne pentru vârstnici, obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă 
pentru persoanele care au nevoie de îngrijire de lungă durată, prelungirea vieţii 
active a vârstnicilor” – Consiliul Judeţean Ilfov). 
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Parte din recomandările sugerate de respondenţii din cercetarea ICCV 
octombrie–noiembrie 2017 sunt incluse şi în setul de lecţii învăţate şi bune practici 
cu privire la mecanismele care furnizează impactul intervenţiilor finanţate prin 
DMI 3.2. Astfel, autorităţile locale se centrează pe recomandări legate de flexibilizarea 
intervenţiilor finanţate prin proiectele POR funcţie de nevoile beneficiarilor, în 
acord cu abordarea sistemelor deschise bazate de reţele, cooperare locală şi 
promovarea inovaţiei în dezvoltarea serviciilor sociale (Laitinen şi Stenvall, 2016).  

Mai mult decât atât, aceste recomandări sunt în acord şi cu abordarea ICOPE 
(Integrated Care for Older People) promovată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 
ICOPE înseamnă integrare la nivel de politici sau de sector (nivel macro), de 
organizaţie sau profesional (mezo) sau la nivel clinic sau de intervenţie (micro). 
Abordarea OMS pune accent pe integrarea la nivelul îngrijirii acordate în 
comunitate: „Această abordare este centrată pe persoană şi pe perspectiva că 
persoanele vârstnice sunt mai mult decât recipiente ale propriilor boli sau condiţii 
de sănătate – ele sunt persoane individuale cu experienţe unice, nevoi şi preferinţe” 
(WHO, 2017: 25). 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Pe baza tuturor informaţiilor analizate anterior, această secţiune prezintă o 
serie de concluzii şi recomandări care să contribuie la creşterea impactului 
proiectelor finanţate din fonduri europene care vizează servicii sociale în general şi 
servicii sociale pentru persoane vârstnice în special: 

– Îmbunătăţirea procesului de evaluare a proiectelor finanţate din fonduri 
europene este vitală pentru a creşte impactul asupra bunăstării populaţiei vârstnice. 
Analiza contractelor care includ diferite servicii/ activităţi dedicate persoanelor 
vârstnice arată că există o corelare mai degrabă slabă între obiectivele generale, 
specifice şi rezultatele aşteptate ale proiectelor finanţate.  

– Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi evaluare a proiectelor individuale 
poate fi realizată prin centrarea pe beneficiar în exprimarea rezultatelor aşteptate, 
dar şi prin realizarea unor studii în profunzime privind nevoile grupului ţintă şi 
includerea rezultatelor acestui studiu în cererea de finanţare. În aceeaşi direcţie, ar 
fi necesară realizarea evaluărilor de impact ale intervenţiilor finanţate prin POR pe 
un eşantion mai mare de beneficiari – instituţionali dar şi beneficiari finali, adică 
persoane vârstnice. În prezent, concluziile raportului de evaluare a impactului 
DMI 3.2 se bazează pe informaţii de la 70 contracte (dintr-un total de 155 proiecte 
pentru care au fost solicitate informaţii)23. 
                                                   

23 Mai precis, consorţiul internaţional contractat de AMPOR a reuşit să realizeze o rată de 
răspuns de sub 50%. De asemenea, concluzia privind „satisfacţia clienţilor înregistrează un nivel 
ridicat de mulţumire în ceea ce priveşte serviciile”, este rezultatul unui studiu cantitativ realizat pe un 
eşantion de 140 de utilizatori din 6 centre sociale. Forma chestionarului utilizat, tabelele de frecvenţă 
şi tabelele de contingenţă a informaţiilor colectate prin această anchetă sunt raportate într-o Anexă X, 
care nu este publicată în raportul de evaluare (MDRAP, 2015). 
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– Flexibilizarea intervenţiilor susţinute în funcţie de nevoile grupului ţintă 
(documentate printr-o evaluare ex-ante inclusă în cererea de finanţare). 

– Furnizarea de asistenţă tehnică continuă din partea autorităţilor de management/ 
organismelor intermediare, pe parcursul derulării proiectelor europene, alături de 
dezvoltarea unor schimburi de practici (experienţe pozitive şi negative) între 
beneficiarii proiectelor din fonduri europene şi/sau beneficiari ai programelor 
naţionale care vizează serviciile privind persoanele vârstnice. 

– Maparea intervenţiilor sprijinite şi în funcţie de domiciliul persoanelor 
vârstnice deservite pentru a sprijini procesul de documentare a nevoii existente şi 
neadresate, cel puţin la nivel de localizare geografică. 

– Creşterea transparenţei rezultatelor individuale ale contractelor finanţate 
din fonduri europene. În acest sens, este necesară completarea informaţiilor din 
baza de date gestionată de Ministerul Fondurilor Europene cu rezultatele atinse de 
fiecare proiect, capacitatea serviciului dezvoltat în cadrul fiecărui proiect, lista 
completă a partenerilor implicaţi în managementul fiecărui proiect în parte, alături 
de bugetele gestionate de fiecare partener în parte. 

– Armonizarea tipologiei, codurilor, indicatorilor şi statisticilor asociate 
serviciilor pentru persoanele vârstnice între MFE şi MMJS. 

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice este susţinută din 
fonduri europene şi în perioada de programare 2014–2020. Un efort de informare, 
educare a instituţiilor publice de la nivel local ar putea contribui la creşterea 
numărului de cereri de finanţare şi la o mai bună acoperire teritorială cu proiecte, 
care să reflecte o dezvoltare mai echilibrată a reţelei de servicii sociale la nivel 
naţional. În plus, MMJS ar putea contribui prin încurajarea DGASPC-urilor şi 
SPAS-urilor să devină mai active în aplicarea inovaţiei în domeniul serviciilor 
sociale şi în diversificarea ofertei de servicii. 
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his paper analyzes the European-funded projects developing 
social services for the elderly in Romania, implemented in the 
programming period of 2007–2013. The analyses included in 

the study are based on a desk research and a secondary analysis of data 
published by the Ministry of European Funds. In addition, a census of 
projects funded by the Regional Operational Program (POR) contracted by 
public institutions and including objectives about elderly people was carried 
out. This latter data source shows that social services for the elderly funded 
by European funds are mainly located in the urban area. By development 
region, most of the contracts are located in the North-East and South-East 
development regions. Municipalities with a high fiscal capacity absorbed 
most of the European funds aimed at social services for the elderly, with the 
Regional Operational Program of 2007–2013. Regarding administrative 
capacity, most of the municipalities with this type of projects had by the end of 
2009 specialized personnel – at least one person trained in drafting European 
funded projects. Sustainability of social services for the elderly people is 
problematic especially for the municipalities with a low fiscal capacity, but 
also for institutions at county level. The public institutions developing social 
services for the elderly funded by European projects recommend conducting 
studies for a better knowledge and adjustment of projects to the needs of the 
elderly people.  
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“IT’S IN THEIR BLOOD”. THE SECURITIZATION  
OF ROMA WESTWARD MIGRATION IN EUROPE 

IONUŢ-MARIAN ANGHEL 

“In Europe, Gypsies either have to stop being Gypsies (spatial control) or go and be 
Gypsies somewhere else (spatial exclusion)” (Bancroft, 2005: 122) 

f recent debates have centered around the irregularization and 
border securitization against non-EU migrants in the EU 
(Jansen et al., 2015), especially in the context of the “refugee 

crisis”, less attention is paid to the irregularization of migration of EU citizens, 
such as Europe’s Roma minorities (van Baar, 2014a; van Baar, 2015). The paper 
aims to critically interrogate the processes of securitization, irregularization, 
criminalization and nomadization of recent Roma westward migration in 
Europe. By discussing the cases of France and Italy’s “securitization packages”, 
I will show that the “excessive mobility” of Central and Eastern Europe (CEE) 
Roma is not the result of their alleged nomadic lifestyle but rather the outcome 
of policies of expulsion and “voluntary return schemes” put in place by Western 
governments. These policies reinforce the status of “third-country nationals” 
for the CEE Roma (although they are citizens of EU member states) and deepens 
the socio-political exclusion at a time when the European Commission (EC) 
and member states have put in place social inclusion policies that should have 
enhanced their European citizenship.  

Keywords: securitization; Roma; migration; European Union; 
irregularization.  

EUROPEAN UNION’S ROMANI GOVERNANCE: THE DOUBLE BIND 

Since the fall of the Berlin Wall, the plight of Roma from CEE has been 
subjected to two rather ambivalent discourses and practices. On the one hand, 
numerous intergovernmental organizations (IGOs), such as the World Bank, 
United Nations, the Organization for Security and Cooperation in Europe and the 
European Union, national governments and international human rights organizations 
have developed programs and policies dedicated to their societal participation, 
social inclusion, empowerment, and development of human and social capital. 
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This involvement, triggered by a pan-European effort in order to “turn the tide” in 
favor of the Roma, is largely due to the post-socialist economic, social and political 
transformations that took shape in the region and which disproportionately affected 
the Roma minority compared to the majority populations or even the other  
co-minorities in the nation states that were to become members of the European 
Union (EU). The dire conditions they have faced during the first years of the transition 
to the market economy – mass unemployment, extreme poverty, discrimination in 
access to public services and xenophobic attacks – have drawn the attention of 
IGOs and non-governmental human rights organizations which took over the plight 
of the Roma by declaring it a “humanitarian emergency”. The Council of Europe 
(CoE), in its well-known resolution from 1993 has framed the Roma a “truly 
European minority” (Council of Europe, 1993) and the protection of human  
and minority rights became a key cornerstone of the Copenhagen criteria for EU 
membership (Council of European Union, 1993). Furthermore, the European 
Commission (EC) has devised policy instruments that will govern  Roma’s social 
inclusion in CEE and since 2011, in all EU member states (e.g. European Commission, 
2003; European Commission, 2010; European Commission, 2011; Open Society 
Institute, 2011).  

On the other hand, after the EU accession of Romania and Bulgaria in 2007, 
the Roma were framed as a “European problem”. In particular, the mobility of Roma 
from CEE has been repeatedly labeled as “irregular” by Western political actors. 
This is because their migration pattern, pursuing fluctuating economic opportunities 
emerging in different member states (e.g. Voiculescu, 2014) is faster and rather 
short-termed, compared to that of non-Roma. The latter are much closer to the 
experiences of immigrants living in a certain region/ area, taking up formal jobs 
and forming lasting transnational communities (Sandu, 2010). The problematization 
of Roma migration in terms of “welfare scroungers” who do not want to work but 
prefer to live from illegal activities or as ‘nomads’ unable to integrate into 
European societies have prompted some Western governments to frame their 
migration as a problem of “national security” (Nacu, 2011; Parker, 2012; Parker 
and Toke, 2013; Pusca, 2012). Several decrees have been issued, for example, in 
Italy in 2008 and France in 2010, where by municipal authorities could expel 
migrants who posed problems of national security, prompting an ambiguous 
implementation of EU’s free movement directive (Directive 2004/38/EC). The 
cases of France and Italy are not singular, similar measures were taken in other EU 
Member States, such as Great Britain, Germany, Sweden, Denmark, Finland, and 
have attracted the attention of the mass media and caused reactions from EU 
institutions (Clark and Rice, 2012, van Baar, 2010). 

The problematization of Roma mobility in terms of “excess mobility” or 
irregularity has allowed public authorities from several Western states to create a 
“state of exception” (Agamben, 2005) and to legitimize interventions and policies 
that contradict European regulations. As some authors argued (e.g. Kóczé, 2018; 
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Sardelić, 2017) the processes of irregularization and racialization (through the 
process of nomadization, meaning the permanent labeling of Roma mobility in 
terms of nomads referring to the stereotype of permanent Roma mobility, contrary 
to the norms of European populations) of Roma migration have the role of turning 
Roma into “unwanted migrants” and to limit the rights they are entitled to in the 
EU’s free movement directive. 

The paper aims to critically interrogate these processes of securitization, 
irregularization, criminalization and nomadization of recent mobility of Roma to 
Western Europe. I discuss these processes of “izations” to show that their use by 
policy actors and politicians are not neutral but they refer to active processes of 
rendering the Roma in a given way in order to subject them to various practices. In 
doing so, I engage with an area of growing academic interest on “security studies” 
which embraced the concept of securitization in the 1990s to “study insecurities as 
the product of discourses which articulate phenomena (e.g. migration) as existential 
threats to a society, state, community, individual or systemic entity” (van Baar  
et al., 2019: vi). Thus, the goal behind security studies is to show how a security 
interpretation of an issue (through discourses and practices) changes the way it is 
understood and addressed (Ceccorulli, 2010: 492). Further more, as Nicholas de 
Genova (2013) convincingly argued, discursive formations should not be seen as 
neutral instruments, but rather as “complexes of both language and image, of 
rhetoric [..] accusation and insinuation as well as the visual grammar that upholds 
and enhances the iconicity of particular fetishized figures of <illegal immigration>” 
(: 1181), which perpetuates the rhetoric of the need for stricter border control, the 
securitization of the borders and more draconian immigration laws (De Genova, 
2013).  

Thus, I will analyze the discourses, practices and policy measures through 
which Roma migration is permanently irregularized and securitized. It is more 
appropriate to discuss these processes in terms of irregularization of migration and 
not in those of irregular migration. The former can show how the discourses and 
policies of host countries redefine Roma migration from regular to irregular, thus 
producing the so-called “illegality” of the process and keeps the subjects (Roma in 
this case) in a permanent “state of deportability” (De Genova Nicholas, 2002, 
Sardelić, 2017). 

This article is divided in four parts. In the first section, I present a short history 
of migration policies since the Schengen agreement in 1985 which re-articulated 
the EU as a space of freedom, security and justice. However, the Europeanization 
of migration and border policies did not lead to a “vanishing” of borders, but rather 
to a proliferation of border zones and practices of surveillance of particular 
suspicious groups from poor or marginalized neighborhoods (van Baar, 2014a). In 
the second section, I discuss the cases of France and Italy’s “securitization 
packages”, and I will show that the “excessive mobility” of CEE Roma is not the 
result of their alleged nomadic lifestyle but rather to the policies of expulsion and 
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“voluntary return schemes”put in place by Western governments, which reiterates 
the third-country nationals status of CEE Roma (although they are citizens of EU 
member states) and deepens the socio-political exclusion at a time when EC and 
member states have put in place social inclusion policies that would have enhanced 
their European citizenship. In the third section, I explore a specific construction of 
Roma mobility by security experts, which is the result of an alleged “nomadic 
culture”. Mobility is associated with criminality and justifies the creation of 
databases on ethnic criteria. Finally, in the conclusions, I suggest that the processes 
of irregularization (and other – “izations” discussed in this paper) have ultimately 
legitimized the placement of Roma in substandard, segregated housing and 
normalizes the development of a “reasonable anti-Gypsism” (van Baar, 2014b). 

THE EUROPEAN UNION AS AN AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE:  
CRITICAL INTERPRETATIONS 

There are mainly two sets of policies that have triggered EU’s migration 
policies and ultimately led to a re-articulation of the EU as an area of freedom, 
security and justice (Ceccorulli, 2010; Huysmans, 2006): a) the incorporation in the 
EU system of the Schengen agreement starting from 1985, as a first step in 
removing the national barriers, and ensure free movement within the EU (European 
Community at that time) and b) the establishment of the “Justice and Home Affairs 
policy” in 1992, which led to a further Europeanization of security, migration and 
border policies. Since then, the EU was re-conceptualized as an easy traversable 
space and the EU citizenship was based on the right of free movement (van Baar, 
2014a) .   

Soon after initiating the Justice and Home Affairs (JHA) package through 
which migration became an explicit policy field of intergovernmental regulation, 
the EU policy makers and political actors became aware of the possible massive 
East-West migration and with the Treaty of Amsterdam (1999) moved migration 
policy from the third pillar to the first, and thus communitarised this process 
(Ceccorulli, 2010, Huysmans, 2000). As Huysmans argues (2000: 758), the 
securitization of migration during the 1990s was a spillover effect of the deeper 
Europeanization of the internal market which assumed that after the abolition of 
internal border controls, the transnational flows of goods, services, capital and 
people will challenge public order and the rule of law. Migration was securitized 
not only by political actors but also by a loose network of security professionals, 
mostly from intelligence services, police and customs, which acted as a bureaucratic 
field without being directly subordinated to a European institution (Bigo, 2008). 
This network produced the knowledge (identification of threats in the EU), which 
led to the Europeanization of JHA and the institutionalization of an internal 
security field in Europe.   
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Despite the fact that the EU has internally imagined itself as a “borderless” 
space, critical migration scholars (Bigo, 2008; Vaughan-Williams, 2008) have 
revealed how the vanquishing of physical borders has led to numerous and 
heterogeneous practices and techniques through which control at a distance is 
realized: e.g. the Schengen Information System (SIS), or through airline companies 
and airports, private security companies. The securitization of EU’s internal 
borders went hand in hand with the securitization of its external borders through 
the creation of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex). Even 
since its foundation, Frontex has many tasks related to the coordination of joint 
operations at the external borders of the Member States of the EU; trains and 
establishes standards for national border guards and provides risk analysis with 
possible impact on the security of the EU’s external borders (Léonard, 2010).  

However, if recent debates have centered around the irregularization and 
border securitization of non-EU migrants in the EU (Jansen et al., 2015), especially 
in the context of the “refugee crisis”, less attention is paid to the irregularization of 
EU citizens, such as Europe’s Roma minorities (van Baar, 2014a; van Baar, 2015). 
According to scholars such as van Baar and Mezzadra and Neilson, the 
Europeanization of migration and border policies did not lead to a “vanishing” of 
borders, but rather to a proliferation of border zones and “practices of controlling 
particularly suspicious population groups [from] ghettoes, banlieues or poor 
neighborhoods” (van Baar, 2014a: 90; but also Mezzadra and Neilson, 2012), 
where many Roma migrants actually end up. As will be discussed in the next 
section, the migration of Eastern European Roma towards France and Italy has led 
to practices of securitization (fingerprinting, creation of databases, unfavorable 
regulations and laws) that shed light on the limits of EU migration policies, 
especially the application of the EU free movement directive. 

THE SECURITIZATION AND IRREGULARIZATION OF ROMA MOBILITY  
IN ITALY AND FRANCE 

Although after 2007, mass media was flooded with reports and images of 
Eastern European Roma (especially from Bulgaria and Romania) returning back to 
their home countries through the well-known “voluntary return schemes”, leading 
to an open conflict between the European Commissioner on Justice and some 
western governments, the postsocialist mobility of Eastern European Roma 
towards Western Europe started immediately after the fall of socialism. In the face 
of rising nationalism, xenophobic attacks and decreasing standards of living, many 
Roma fled to Western Europe in search of political asylum or better economic 
opportunities (Crowe, 2003; Matras, 2000). Then, governments and IGOs have 
examined the human rights and socio-economic situation of Roma in Eastern 
Europe and pressured national governments to increase their responsibilities 
towards Roma communities. As Guglielmo and Waters (2005) show, the Eastern 
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European Roma reached the agenda of IGOs “from an open concern with the 
potentially destabilizing effects of western migration” (: 763). However, their 
policies were rather Janus-faced, pushing the future EU candidate countries to 
implement laws protecting minority rights, while in the old member states, the 
policies addressed to the Roma minority retained their status quo.  

In Italy, the irregularization of Roma mobility went hand in hand with their 
ghettoization and segregation. Since the 1990s, several regions in Italy have passed 
laws that were supposed to protect Roma’s “nomadic culture”. According to these 
laws, the Romani culture can be protected by building segregated camps at the 
outskirts of urban centers – the so-called campi nomadi – that allowed the Italian 
authorities to dismantle them at any time, making it difficult for Roma to become 
full-fledged members of the Italian society (Sigona, 2005). By building special 
places for nomads and travelers, these policies have spatially restricted mobility 
and maintained a ghettoization and segregation policy. Only in Rome, there were 
18 institutional camps (in 2017) run by the municipality, inhabited by approximately 
7000 Roma, one third of them Italian and the rest with other EU citizenship 
(Maestri, 2017). Although the Italian authorities acknowledge their dire conditions, 
they present the encampment as a temporary solution, but one that persisted over 
many years, making it difficult for the dwellers to access their rights and impeding 
their political participation.  

The complex processes of inferiorization and even dehumanization of Roma 
in Italy have naturalized permanent violations of human rights by offering substandard 
housing, permanent surveillance and harassment of the nomad camps and even 
fingerprinting of Roma children. In the meantime, the original purpose of the Italian 
authorities’ policies to preserve the nomadic culture of the Roma was replaced by 
the isolation, repression, and political control of the campi nomadi (Kóczé, 2018; 
Picker, 2017). Angela Kocze critically argues that the permanent containment of 
Roma (Italian Roma but also Eastern European Roma) in the campi nomadi, or as 
she calls it in a state of “campzenship” and their permanent criminalization are 
meant to reiterate the state of insecurity and state of exception, that would 
ultimately legitimize and normalize precariousness and deprivation of the Roma 
(Kóczé, 2018: 470), who are often seen as an “abject citizens” (Hepworth, 2012), a 
personification of their Otherness.  

The situation of Eastern European Roma has even worsened after 2008. In 
May 2008, the Berlusconi government passed a Decree declaring the “Nomads 
State of Emergency”, granting the prefects of Rome, Milan and Naples extensive 
powers, including fingerprinting of Roma minors and the removal (expulsion) of 
people with irregular status (Aradau et al., 2010: 7; Hepworth, 2012). The security 
package proposed by the Berlusconi government was framed in terms of national 
security, acknowledging that EU citizens could reside freely in Italy only for three 
months, after which they would have to prove that they have sufficient financial 
resources, a health insurance and adequate housing, otherwise they could be expelled 
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on public security grounds (Aradau et al., 2010). Although these conditions were in 
accordance with the EU free movement directive (European Commission, 2004: 
paragraph 22), the latter forbids the expulsion of EU citizens solely on economic 
grounds (burden to social assistance system) (European Commission, 2004: 
paragraph 16). This latter circumstance required the framing in terms of “public 
security” or “public health”.  

In France, even as early as 2004, Interior Minister Nikolas Sarkozy has 
reached an agreement. with the governments of Romania and Bulgaria by which 
Roma migrants could be repatriated to be integrated into the countries of origin 
(McGarry and Drake, 2013; Nacu, 2011). Furthermore, since 2007, Sarkozy has 
called for an annual quota of 25,000 expulsions of undeclared migrants, setting 
local quotas for each prefecture (Nacu, 2012: 1326). Following his famous speech 
in Grenoble in July 2010, in which Sarkozy (then president of France) promised 
tough measures to fight crime, delinquency and illegal immigration, a series of 
administrative and legislative measures were taken to dismantle and expel migrant 
camps and shacks on the outskirts of municipalities, inhabited by Roma from 
Eastern Europe.This was followed by their sending back to their home countries.  

In only one year (2010–2011), more than 6,700 Romanian Roma from France 
were sent back in Romania through “voluntary return schemes”, while some media 
sources have reported 8,000 only in 2010 (Pantea, 2013: 35). Their mobility has 
been framed in cultural terms and the causes were placed on what has been 
interpreted as “Roma nomadic culture”. A member of the French Parliament, 
Jacques Myard, stated that the main “problem” of the European Roma is their 
practice of travelling freely in the EU and that their “excessive mobility” and 
“related medieval [life]style” cause serious security problems (in van Baar, 2011: 
206). Only in 2010, the French government announced the dismantling of 300 
Roma camps and sending back the Romanian and Bulgarian Roma (Kovats, 2012). 
In this context, the “voluntary return schemes” of Roma in Bulgaria and Romania 
in 2010 alarmed the EC Commissioner on Justice, Viviane Reding who accused 
France of violating the European directives on racial equality and the EU directive 
on free movement. Although the French government denied that the dismantling of 
the illegal camps was based on ethnic profiling, a leaked circular, issued by the 
Ministry of the Interior, revealed that Roma were the main targets of expulsion 
measures, the circular recommending prefects to take the necessary measures for 
dismantling illegal camps, especially those inhabited by Roma (McGarry and 
Drake, 2013; Nacu, 2012). And while the French authorities continued to violate 
European and national regulations by expelling European citizens from its territory, 
the EU announced the suspension of the investigation in October 2010 and President 
Sarkozy announced that the EU and the new member states should increase the 
efforts for domestic Roma integration.  

These policies continued during left-wing president François Hollande.  
In September 2013, the Ministry of Interior, Manuel Valls declared that the Roma 
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“do not want to integrate” and that their lifestyle is in contradiction with the 
French’s. Strategies of criminalization and blaming the marginalized for their own 
problems (in this case, the Roma) are not novel, such strategies being applied to the 
poor more generally (Wacquant, 2009). Last but not least, in 2014, the French 
Senate drafted an anti-terror law which could ban EU nationals if their presence 
posed a serious threat to public order or security, because of their personal behavior 
(in van Baar, 2014a: 91). 

The permanent criminalization and nomadization of Roma migration to 
Western Europe was also fueled by political leaders from Eastern Europe. During a 
working visit in Slovenia in 2010, following the expulsions of the Bulgarian and 
Romanian Roma from France, Romanian president Traian Băsescu voiced concern 
about Romania’s access to the Schengen Area due to the growing concern over 
Roma migration. According to him, Roma migration is due to their “nomadic 
culture” and their integration is difficult because “traditionally, many of them live 
from what they steal” (Mediafax, 2010). During the same speech delivered  by 
President Traian Băsescu in 2010, he remarks (Mediafax, 2014) (my translation): 

I have to say an essential thing – many important politicians make a confusion 
about the Roma. We cannot talk about all Roma. Those we see walking 
through Europe are nomadic Roma coming from Romania and other EU 
countries. Their cultural objective is to move from place to place. Romania 
has over one million integrated Roma, they are part of the Romanian society. 
What we have not succeeded in is the integration of nomadic Roma. Here we 
have to put ourselves, not only philosophically, but also practically the 
question: are we talking about integration or assimilation? To forbid them is 
to destroy one of the cultural pillars of the nomadic Roma. 

In the same year, in a meeting with French Secretary of State Pierre Lellouche, 
Romanian Foreign Minister Theodor Baconschi expressed concern about the 
“biological” predisposition of Roma to criminal activities. The discourse from the 
Bulgarian political counterparts was not different. Bulgarian Prime Minister Boyko 
Borisov promised to send police forces to France to bring Bulgarian Roma back in 
handcuffs while Interior Minister Tsvetan Tsvetanov characterized the Roma 
community as an “incubator for crime” (Alexe and Zhelev, 2010).  

A report from the European Roma Rights Centre (2012) has monitored the 
number of expulsions and camps dismantled by municipalities in France: 75% of 
the 741 illegal camps recorded in France in 2011 were dismantled. In the first nine 
months of 2010, 13,241 of the 21,384 foreign nationals expelled from France were 
Romanians and Bulgarians, of whom 6,562 Romanian citizens and 910 Bulgarian 
citizens were expelled by force. In 2011, more than 7400 Romanian citizens 
and 1,250 Bulgarian citizens received an expulsion order, while 2,700 Romanian 
citizens and 340 Bulgarian citizens had received expulsion orders in the first  
3 months of 2012 (: 17–18).  
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Other research has highlighted the disciplinary character of the measures taken 
by Italian municipalities, focused on control and surveillance. In an ethnographic 
research conducted by Ana Ivasiuc (2015) in two reception centers in Milan and 
Rome (which replaced the camps dismantled by the Italian authorities), she pinpoints 
the mechanisms by which the Roma are politically contrived as “the paradigmatic 
other, <abject citizens> in opposition to everything which constitutes, in the public 
opinion, the modern, civilized world of Europe” (2015: 64). According to Ivasiuc 
(2015: 66): 

Through processes of ethnicisation of crime and criminalization of Roma 
ethnicity, the construction of the Roma as the threatening Other is sustained 
and reinforced by an entire apparatus of securitization, comprising spaces 
(authorized or unauthorized camps), instruments (technologies of surveillance, 
profiling, as well as legal instruments used to legitimize certain undertakings 
of the authorities), acts (evictions, legislations, political mobilization, speech 
acts, visual and media representations) and routines of state bureaucrats, 
humanitarian organizations and security professionals involved in managing 
the “nomad” issues. 

These mechanisms not only maintain an image of a nomadic identity in 
opposition to “civilized” Europe, but legitimize public authorities in providing low 
quality access to public services. For example, Ivasiuc (2015) notes that, in the two 
centers, housing conditions are offered by municipalities through overcrowded 
containers that do not comply with the housing legislation. Moreover, the centre in 
Rome is supervised by video but also by police cars, while the contact with the 
outside world is demarcated by a fence.  

Thus, the irregularization of Roma migration, through the processes of 
nomadization, orientalization, securitization, by which the Roma are constructed as 
inferior, dangerous, prone to criminality has become an integral part of the 
legitimization strategies that treats Roma differently from the non-Roma and places 
the former in substandard, segregated housing, impedes their access to public 
services and normalizes their evacuations from homes or countries (see also van 
Baar, 2015; van Baar, 2017). 

If Western political actors reiterate stereotyped and discriminatory images of 
the Roma by associating their migration with practices of exotic nomadism and 
illegal and criminal activities, most of the studies on Roma migration from CEE to 
Western and Northern Europe, reveal that the motivations of their migration is 
linked – as in the case of non-Roma as well – to the lack of better socio-economic 
conditions in the countries of origin and to the attempt to build a better future in the 
West. The research conducted by UNDP in 2013 pinpoints the push factors that 
determine the choice for emigration. Along with the higher share of inactivity 
(34%) among the Roma, they are overrepresented among the working poor. Almost 
half of the employed Roma (47%) earn less than $ 4.3 per day/ PPC and 16% earn 
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even less than $ 2.15 per day/PPC (Cherkezova and Tomova, 2013: 44). However, 
their socio-economic situation does not improve once migrating to countries like 
Italy or France. According to the study “Roma in Romania, Bulgaria, Italy and Spain, 
between Social Inclusion and Migration”, almost two-thirds of Roma migrating 
from Romania live in ghettos, shelters or temporary shacks in the countries of 
destination (Tarnovschi et al., 2012: 83). Most of the Roma from Romania (73%) 
who migrated to Italy tried to apply for a work permit, for a social dwelling or to 
register children in kindergarten, but only 12% were helped by public authorities 
(Cherkezova and Tomova, 2013: 77). In France, most of the Roma from Romania 
(72%) did not try to access the services mentioned above, and 67% of those who 
tried did not receive assistance from the French public authorities (: 76). Roma 
migrants from the Paris camps live in extreme poverty without access to drinking 
water (98%), no indoor (98%) and outdoor (38%) without kitchen (78%) or shower / 
bathroom (100%), more than half without access to electricity (59%) or heating 
(69%) (: 91–92). Lack or small incomes and lack of employment opportunities lead 
them to practice dehumanizing activities, such as begging (71%) or waste collection 
and recycling (72%) (: 90). The relocation of the Roma in the so-called “villages 
d’insertion” did not facilitate their integration, as the name suggests, but rather 
“made social segregation more acceptable in the eyes of public opinion” (Bessone 
et al., 2013: 188).  

The aim of these descriptive data is not only to show that in most cases, 
migration does not improve Roma’s socio-economic status and access to public 
services, but also to pinpoint the complex relationship between mobility and security 
practices in some Western European member states. The permanent criminalization 
and resettlement/expulsion of Roma, as well as poor access to (quality) public 
services reveal that, despite the rhetoric of a “true European minority”,  the Roma 
have to put in additional efforts in order for their European citizenship to be fully 
recognized.  

THE RACIALIZATION AND CRIMINALIZATION OF WESTWARD ROMA 
MIGRATION BY SECURITY EXPERTS 

A particular case that I want to discuss further is the relatively new interest 
shown by security experts from EU’s law enforcement agency, Europol, and also 
from government bodies or local municipality offices towards illegal activities 
undertaken by so called “itinerant criminal groups”. These are often equated with 
Roma migrants. Since 2010, Europol has set up a working task group dedicated to 
“the fight against criminal offenses committed by mobile itinerant criminal groups” 
(Council of European Union, 2012: 3). In the same year, during Belgium’s EU 
Presidency of the European Union’s Council, the issue of itinerant criminal groups 
was Europeanized through a report entitled “Tackling Itinerant Criminal Groups: 
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new challenges” (Commissioner General of the Belgian Federal Police, 2010). In 
the report, “itinerant criminal groups” were identified as BIRDs (‘Bandes Itinérantes 
Rondtrekkende Dadergroepen’), whose members “mainly originate from the former 
Eastern bloc countries” (Commissioner General of the Belgian Federal Police, 2010: 3). 
Furthermore they are “understood to be nomads from the former Yugoslavian 
Republic, Romania, France or Belgium. These people are actually people without 
homeland. In historic terms, this population came to Western Europe in large migration 
waves” (Commissioner General of the Belgian Federal Police, 2010: 10–11). 
Although, the Roma are not mentioned in the report, stating that they are “people 
without homeland”, who came to Western Europe in “large migration waves” 
makes reference to some well-known Roma stereotypes such as their nomadic 
culture and arrival in Europe from a supposed homeland in India (Matras, 2000).  

Linking criminal activities with Roma became more evident in a report by 
Europol analyzing the EU’s internal security. According to the report,”Roma 
organized crime groups are extremely mobile, making the most of their historically 
itinerant nature [...] Given the size of the Roma communities in Bulgaria and 
Romania, the proposed accession of these countries to the Schengen Zone may 
prompt a further increase in trafficking of human beings by Roma organized crime 
groups” (Europol, 2011: 26). In this case, the EU has not only breached its own 
racial/ ethnic equality directive but has legitimized more or less legal practices of 
eviction, deportation, relocation or even fingerprinting of Roma groups, cases that I 
have discussed above. 

Going down to the national level, many governments are reported to have 
used the new technologies to create databases regarding criminal activities on 
ethnic criteria. The French Gendarmerie had set up in 2010 a Central Office for the 
Fight Against Itinerant Delinquency that was proved to have targeted Roma and 
had developed a secret database entitled Minorities Ethnicities Non-Sedentary 
(MENS) – in which they had ethnically profiled Roma (van Baar, 2015: 76). The 
police from the Netherlands and Sweden are reported to have enforced the same 
practices (Kott, 2014; van Baar, 2014b). 

CONCLUSIONS 

With the EU accession of Romania and Bulgaria in 2007, the Roma Westward 
migration started being framed as a “European problem”. Several Western states 
have implemented security measures through which municipalities could expel 
migrant Roma from Bulgaria and Romania back to their countries of origin. Even 
though the migration of Roma from Bulgaria and Romania to countries such as 
Italy, France or Spain has accelerated since 2002 – with the elimination of the 
Schengen visa –, the governance of their mobility has been addressed differently 
before and after countries’ accession to the EU. If, prior to 2007, the migration 
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policy of Western states was based on “controlling at distance”, transferring 
responsibility for managing the migration flow to countries of origin that could 
control and filter migrants who moved Westwards (by punishing those which 
exceeded the three months of residence), after the EU accession of the two 
countries which granted freedom to travel within the EU, the focus has shifted to 
national governments and especially to local governments in the countries of 
destination. 

Thus, since 2007, the migration of Roma from former CEE states has been 
permanently labeled as irregular and problematized in terms of “profiteers” and 
welfare scroungers and whose nomadic lifestyle is simply incompatible with the 
norms of Western European societies. Emphasizing the differences between 
“outsiders” Roma and the “normal” Europeans reiterates prejudices and low 
expectations and, as Martin Kovats argues,the alterity argument is used to explain 
Roma poverty, social tension and conflicts, migration and the failure of integration 
initiatives (2003: 2).  

Nomadization and the criminalization of Roma mobility from CEE have 
legitimated the measures for the dismantling of Roma-inhabited camps (many of 
them having a long period existence) and the expulsion of Roma from the territory 
of the national states. The containment of Roma migrants in ghettoes, village 
d’insertion or campi nomadi and the constant criminalization of their economic 
activities maintains the state of exception and insecurity that impedes the political 
recognition of most of the Roma migrants.  

The processes of irregularization (and other – “izations” discussed in this 
paper) have ultimately legitimized the placement of Roma in substandard, segregated 
housing, and providing precarious access to health services and education. Recent 
studies on the Westward migration of Romanian and Bulgarian Roma reveal that 
their socio-economic situation is far from improving. Much of this dire situation is 
due to local authorities who refuse to facilitate access to basic public services. The 
problematization of Roma’s weak/poor social inclusion in behavioral terms – 
unable to integrate, having a nomadic, medieval lifestyle, and a preference to live 
from illegal activities – tends to depoliticize the complex histories of inequality, 
segregation, socio-economic and political marginalization, which have historically 
characterized Roma communities. The permanent reproduction of these stereotypes 
and prejudices through the media as well as through official state policies 
reinforces the emergence of a “reasonable anti-gypsism”. This mainly refers to 
(van Baar, 2014b: 30): 

A widely supported movement among non-Roma [which] seeks retaliation 
under the pretext that the Roma frequently exhibit undesirable behavior. The 
argument goes that you are rightfully entitled to act against the Roma and 
treat them differently, because they cause inconvenience, indulge in criminal 
activity and can generally be expected to cause trouble. It is not ‘we’, but 
‘they’ who violate rights and fail in their duties. 
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Last but not least, we should critically interrogate the new practices, mechanisms 
and discourses of securitization and bordering that have proliferated with the 
elimination of physical borders (through the Schengen Treaty) and their ambiguous 
effects on the mobility of intra-European migrants, such as the Roma. The 
Europeanization of migration policies and border securitization went hand in hand 
with a re-territorialization of borders, from the physical lines that demarcated the 
nation-states to border zones, ghettos, semi-segregated areas, neighborhoods inhabited 
by poor individuals and people racialialized along ethnic or religious lines (see 
van Baar, 2014a).   
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eși cele mai recente dezbateri discută procesele de iregularizare 
și securitizare a granițelor îndreptate spre migranții din afara UE 
(Jansen et al., 2015), mai ales în contextul „crizei refugiaților”, 

mai puține studii discută procesele de iregularizare a migrației cetățenilor 
europeni, așa cum sunt minoritățile rome din Europa (van Baar, 2014a, van 
Baar, 2015). Studiul discută critic procesele de securitizare, iregularizare, 
criminalizare și nomadizare a migrației recente a romilor spre Vestul Europei. 
Prin analizarea „pachetelor de securitate” puse in aplicare în Italia și 
Franța, voi arăta că ‘mobilitatea excesivă’ a romilor din Centrul și Sud-Estul 
Europei nu se datorează unui așa zis stil de viață nomad, ci sunt mai degrabă 
rezultatul politicilor de expulzare și a „schemelor de repatriere voluntară”, 
implementate de guvernele din Vestul Europei, care reiterează statutul de 
cetățeni de rang trei al romilor (deși sunt cetățeni ai țărilor state membre) și 
adâncește excluziunea socio-politică în același timp în care Comisia 
Europeană și statele membre au dezvoltat politici de incluziune socială care 
ar trebui să le potențeze cetățenia europeană. 

Cuvinte-cheie: securitizare; Roma; migrație; Uniunea Europeană; 
iregularizare.  
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COEZIUNEA SOCIALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA  
DIN PERSPECTIVA APARTENENȚEI, ÎNCREDERII  

ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (2016–2018) 
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n acest articol ne propunem să studiem coeziunea socială în 
Republica Moldova din perspectiva gradului de apartenenţă a 
cetăţenilor moldoveni la statul Republica Moldova, a percepţiilor 

privind solidaritatea faţă de ceilalţi cetăţeni, încrederea socială şi discriminarea. 
În articol a fost aplicat conceptul de coeziune socială din perspectiva teoriei 
calităţii sociale, elaborat de W. Beck, Y. Berman, D. Phillips şi alţii. Au fost 
de asemenea folosite conceptele de solidaritate, integrare şi reglare, elaborate 
şi teoretizate de E. Durkheim. Ipoteza principală a acestui articol este că 
indicii constitutivi ai coeziunii sociale au o valoare statistică redusă. În plus, 
presupunem că persoanele cu un nivel de educaţie scăzut, cu venituri reduse 
şi autopoziţionaţi în partea de jos a ierarhiei sociale atestă rezultatele cele 
mai scăzute în ceea ce priveşte principalii indicatori de coeziune socială 
(solidaritate, încredere, apartenenţă). Răspunsurile unor întrebări incluse 
într-un sondaj, realizat în noiembrie 2018, pe un eşantion reprezentativ şi 
stratificat, de către Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova 
(ASDM), au fost coroborate cu datele similare ale altor sondaje şi cercetări, 
realizate recent (2016–2018). Datele cantitative obţinute prin sondaje de 
opinie sunt de asemenea coroborate prin analiza datelor calitative ale unor 
focus-grupuri, realizate în 2016. Rezultatele principale ale acestui articol 
confirmă în mare parte ipotezele noastre iniţiale şi anume că participanţii la 
cercetările pe care se bazează acest articol indică o percepţie pe larg 
împărtăşită potrivit căreia societatea moldoveană ar fi divizată din punct de 
vedere social şi cultural. Totuşi, sentimentul de apartenenţă, constitutiv pentru 
conceptul de coeziune socială, atestă valori destul de ridicate. Dimpotrivă, 
încrederea faţă de ceilalţi cetăţeni este foarte scăzută. Totodată, solidaritatea 
socială nu este considerată o valoare dominantă de către respondenţi, în 
raport cu alte valori. Respondenţii cu statut social „inferior” şi cu un nivel de 
studii redus exprimă indicii cei mai scăzuţi la aceşti parametri. 

Cuvinte-cheie: coeziune socială; solidaritate; apartenenţă; încredere; 
incluziune socială; Republica Moldova.  
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INTRODUCERE  

Coeziunea socială în societatea moldoveană este abordată din următoarele 
perspective: gradul de apartenenţă a cetăţenilor moldoveni la statul Republica Moldova, 
percepţiile privind solidaritatea socială şi încrederea faţă de ceilalţi cetăţeni. Pe lângă 
acestea, în articol se examinează şi percepţia discriminării în societatea moldoveană.  

Pentru a analiza fenomenul coeziunii sociale într-un mod complex, dar şi pe 
baza unui concept teoretic coerent, vom aplica conceptul de coeziune socială din 
perspectiva teoriei calităţii sociale elaborată de Beck şi alţii (1997, 2001), Berman 
şi Phillips (2000, 2004). Din perspectiva teoriei calităţii sociale şi altor abordări, 
coeziunea socială exprimă natura relaţiilor sociale bazate pe apartenenţă, solidaritate, 
încredere, valori şi norme împărtăşite. Pentru acest articol, am luat de asemenea în 
consideraţie o lectură critică a teoriilor recente despre coeziune socială (Shiefer şi 
Van Der Noll, 2017; Chan şi alţii, 2006). Vom folosi de asemenea conceptele de 
solidaritate, de integrare şi reglare socială, elaborate şi teoretizate de E. Durkheim 
(1893, 1897).  

Rezultatele unui sondaj de opinie, realizat în noiembrie 2018 pe un eşantion 
reprezentativ şi stratificat de către Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica 
Moldova (ASDM), au fost comparate cu datele similare ale altor cercetări, făcute 
pe parcursul ultimilor ani (2016–2018) de ASDM şi alte echipe de cercetare din 
Moldova. Sunt analizate următoarele componente ale coeziunii sociale: apartenenţă/ 
identitate socială, solidaritate socială, încredere, non-discriminare şi incluziune socială. 
Datele cantitative obţinute prin sondaje de opinie sunt coroborate cu analiza datelor 
calitative ale unor focus-grupuri, realizate în 2016.  

Ipoteza principală a acestui articol este că persoanele cu un nivel de educaţie 
scăzut, cu venituri reduse şi autopoziţionaţi în partea de jos a ierarhiei sociale atestă 
rezultatele cele mai scăzute în ceea ce priveşte coeziunea şi integrarea socială. 
După cum vom vedea, ipoteza este parţial confirmată de rezultatele acestei cercetări. 
În plus, potrivit răspunsurilor participanţilor la câteva chestionare şi sondaje de 
opinie realizate în perioada 2016–2018, se poate spune că în societatea moldoveană 
se manifestă un nivel destul de scăzut de coeziune în funcţie de principalii 
parametri – percepţia coeziunii, solidarităţii şi încrederii sociale –, dar exprimă un 
indice destul de ridicat al apartenenţei (la statul Republica Moldova).  

În spaţiul public din Republica Moldova, se spune deseori că societatea 
moldoveană este dezbinată – între orientarea pro-occidentală şi cea pro-eurasiatică, 
între diverse grupuri şi identităţi etno-naţionale şi între diverse opţiuni şi loialităţi 
politice. Acest discurs, emis în general de elitele politice şi intelectuale descrie o 
realitate, o şi produce la rândul său. „Societatea moldoveană dezbinată” a devenit 
un clişeu care exprimă nevoia actorilor care îl produc pentru un anumit tip de 
coeziune socială, fie ea definită pe criteriu etno-naţional şi identitar (români/ 
moldoveni şi alte etnii; identitate civică versus identitate etno-naţională), fie în ceea 
ce priveşte orientarea politică şi geopolitică (stânga versus dreapta politică sau 
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„spre est” versus „spre vest”). În acest fel, ideea de coeziune socială, aplicată la 
societatea moldoveană, apare mai degrabă ca un deziderat politic, argumentat din 
diverse perspective ideologice, şi mai puţin ca fenomen sau proces social măsurabil.  

Articolul de faţă încearcă să analizeze percepţia coeziunii sociale în Republica 
Moldova, în multiplele sale componente şi pe baza unor date empirice obţinute cu 
maximă acurateţe metodologică şi validate cu ajutorul câtorva modele teoretice. 
Pentru a măsura gradul de coeziune socială în societatea moldoveană, am stabilit 
câţiva indicatori descrişi în literatura de specialitate în calitate de elemente constitutive 
ale conceptului de coeziune socială, în special apartenenţa, încrederea şi solidaritatea 
socială. Dar articolul de faţă nu se bazează doar pe aceste componente care definesc 
din perspectivă teoretică noţiunea de coeziune socială. Cercetarea care stă la baza 
acestui articol a analizat de asemenea şi anumite elemente ale definiţiilor pe care 
respondenţii înşişi le-au propus ca răspuns la întrebările deschise din chestionarele 
aplicate şi în focus-grupuri, pe acest subiect. Vom corobora prin urmare această 
perspectivă „emică”, articulată de respondenţi, cu una teoretică asupra ideii de 
coeziune socială. Pentru a conferi validitate analizei datelor obţinute cu privire la 
societatea moldoveană, discuţia acestor date include şi o încercare de comparaţie 
pe câteva componente ce ţin de coeziunea socială cu alte societăţi din Europa 
occidentală şi din Europa centrală şi de est. 

CONCEPTUL DE COEZIUNE SOCIALĂ: DEFINIŢII ŞI APLICĂRI 

Conceptul de coeziune socială a cunoscut o răspândire largă începând cu 
anii 1990 în literatura academică şi rapoartele de politici (Shiefer şi Van Der Noll, 
2017). Din motivul acestei răspândiri în lucrări de registre şi discipline diferite, 
conceptul de coeziune socială a dobândit un contur neclar şi o aplicare nesigură.  
S-a remarcat caracterul pragmatic (şi aproape politic) al termenului care a prevalat 
asupra valenţelor sale cognitive şi teoretice (Shiefer şi Van Der Noll, 2017; Chan şi 
alţii, 2006). Într-o lume căzută pradă provocărilor modernităţii şi globalizării, 
coeziunea socială a însemnat pentru factorii de decizie politică de nivel naţional şi 
internaţional întâi de toate un deziderat şi un proiect. Pentru savanţi, acesta a 
constituit în primul rând un mijloc de înţelegere a societăţii. Funcţionalitatea 
pragmatică şi politică a termenului a distorsionat uneori semnificaţia academică a 
acestuia. Decidenţii europeni şi nord-americani din anii 1990 şi mai târziu au văzut 
în ideea de coeziune socială un mijloc de a promova o societate unită în ciuda 
diferenţelor etnice, politice sau de alt ordin. Sloganul Uniunii Europene a devenit, 
în 2000, „Unitate prin diversitate”, odată cu adoptarea modelului calităţii sociale 
drept prioritate în materie de politică socială. Cu toate acestea, unii cercetători au 
observat că şi societăţile autoritare/totalitare (cum a fost societatea sovietică în 
epoca stalinistă sau societatea germană în cel de al Treilea Reich) au cunoscut o 
coeziune puternică în virtutea unor anumite norme şi valori, care însă diverg faţă de 
cele ale unei societăţi democratice (Shiefer şi Van Der Noll, 2017).  
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În acest articol, am adoptat modelul teoretic al calităţii sociale (social quality), 
elaborat de mai mulţi cercetători (Beck şi alţii, 1997, 2001; Berman şi Phillips, 
2000, 2003; Monnickendam şi Berman, 2007; Lin şi alţii, 2009; Ward şi Meyer, 
2009; Abbott şi Wallace, 2012). Încercăm totodată să clarificăm definiţia şi să 
operaţionalizăm aplicarea conceptului de coeziune socială cu ajutorul sintezelor 
teoretice ale unor cercetători care au făcut o lectură critică elaborării şi utilizării 
acestui concept în literatura academică şi în sintezele de politici şi au propus 
modele coerente şi operaţionale de aplicare a acestuia (Bernard, 2009; Chan şi alţii, 
2006; Schiefer şi Der Noll, 2017). În sfârşit, vom întreprinde o relectură critică a 
învăţămintelor lui Emile Durkheim pentru a interpreta datele obţinute din perspectiva 
conceptelor de integrare, reglare şi solidaritate. 

Din perspectiva modelului teoretic al calităţii sociale (Beck şi alţii, 1997, 
2001; Berman şi Phillips, 2000, 2003, între alţii), coeziunea socială este una dintre 
componentele constitutive ale calităţii sociale. Celelalte componente sunt securitatea 
socioeconomică, incluziunea socială şi abilitarea socială (social empowerment). În 
cadrul acestui model, calitatea socială exprimă starea unei societăţi în funcţie de 
cele patru componente menţionate. Potrivit definiţiei unuia dintre fondatorii acestei 
teorii, Wolfgang Beck, calitatea socială este „măsura în care cetăţenii sunt capabili 
să participe în viaţa socială şi economică a comunităţilor din care fac parte în aşa 
fel încât să le sporească bunăstarea subiectivă [„subjective well-being”] şi potenţialul 
individual (Beck şi alţii, 1997). Aceste patru componente se fundamentează pe 
următoarele premise: oamenii au nevoie de securitate socioeconomică (în mod 
special, de protecţie împotriva deprivării socioeconomice); ei trebuie să beneficieze 
de incluziune în sistemele politice, economice şi sociale; ei ar trebui să locuiască în 
comunităţi caracterizate printr-un nivel suficient de coeziune (să împărtăşească un 
sistem comun de norme, valori şi identităţi); şi să se simtă capabili (şi abilitaţi de 
sistemul de educaţie şi alte sisteme sociale şi politice) să-şi realizeze potenţialul şi 
să beneficieze de oportunităţile existente (Sen, 1999; Anand şi alţii, 2005). 

Calitatea socială este un model teoretic care ajută la o evaluare multidimensională, 
prin intermediul unei serii de indicatori, a dezvoltării sociale şi economice şi a 
impactului acestora asupra calităţii vieţii cetăţenilor, definiţi ca „fiinţe sociale” şi 
membri ai unei societăţi. Conceptul de calitate socială propune un model holistic 
de înţelegere a calităţii vieţii persoanelor din perspectivă socială şi societală. Cele 
patru componente ale calităţii sociale, inclusive, dar şi în primul rând cea de coeziune 
socială, sunt analizate şi evaluate în funcţie de două dimensiuni majore, cea a societăţii 
în întregime (demos) şi a comunităţii (ethnos). Astfel, calitatea socială este suficient 
de înaltă atunci când membrii unei societăţi se simt suficient de integraţi atât la 
nivelul societăţii (demos), cât şi la nivelul comunităţilor etnolingvistice (sau de alt 
tip). Nu în ultimul rând, comunitatea însăşi trebuie să se bucure de o incluziune 
suficientă în societate pentru ca membrii ei să se simtă parte integrantă şi cu 
drepturi depline ai societăţii (Phillips şi Berman, 2003).  

Mai mult decât un model teoretic, calitatea socială a devenit, în 2000, una 
dintre priorităţile enunţate de Comisia Europeană în materie de politică socială la 
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nivelul Uniunii Europene. Valoarea acestui model nu este deci doar pur teoretică şi 
euristică, ci şi instrumentală: de a servi drept cadru teoretic pentru o politică socială 
echitabilă şi cuprinzătoare (Beck şi alţii, 2001). 

Din perspectiva teoriei calităţii sociale, coeziunea socială este definită 
prin natura relaţiilor sociale bazate pe identităţi, valori şi norme comune. Această 
componentă a calităţii sociale se referă la procesele de creare, menţinere şi de 
destructurare a reţelelor sociale şi a sistemelor instituţionale care susţin aceste 
reţele în sânul unei societăţi. Există legături teoretice între conceptul de coeziune 
socială şi cel de capital social (Bourdieu, 1987; Putnam şi alţii, 1993; Putnam, 2000), 
mai ales în ceea ce priveşte încrederea, dezvoltarea şi puterea reţelelor asociative. 
Totodată, conceptul de coeziune socială face ecou şi la teoria de integrare socială 
(Durkheim, 1897), prin importanţa acordată solidarităţii sociale, schimburilor simbolice 
şi altruismului. 

Câţiva autori au făcut o lectură critică contribuţiilor care au aplicat şi dezvoltat 
conceptul de coeziune socială. În articolul lor, David Shiefer şi Jolanda van der 
Noll au constatat creşterea extraordinară a numărului studiilor care se referă la 
conceptul de coeziune socială şi, totodată, caracterul difuz al utilizării acestui concept. 
Autorii au identificat trei domenii principale şi trei domenii secundare abordate în 
literatura analizată (dintr-un total de circa 350 de titluri). Domeniile principale ale 
conceptului includ: 1) relaţiile sociale, 2) identificarea şi 3) orientarea către un 
bine comun. Domeniile secundare se referă la: 1) valori împărtăşite, 2) egalitate şi  
3) calitatea vieţii. Acestea din urmă sunt considerate de către autori elemente 
secundare, în măsura în care ele sunt mai degrabă efectul nivelului de coeziune 
existent, bazat pe cele trei elemente principale (relaţii sociale, identificare şi orientare 
către un bine comun). Din perspectiva acestei revizuiri critice a literaturii de 
specialitate, Shiefer şi Van Der Noll definesc conceptul de coeziune socială drept 
un „atribut descriptiv al unei colectivităţi, ce indică calitatea convieţuirii colective” 
(Shiefer şi Van Der Noll, 2017: 592). Această definiţie este coerentă cu înţelegerea 
conceptului de către Joseph Chan şi alţii (2006). Potrivit acestor cercetători, „coeziunea 
socială este o stare de fapt în ceea ce priveşte interacţiunile „pe verticală” (între 
cetăţeni/comunităţi/asociaţii, pe de o parte, şi structurile statului, pe de altă parte) şi 
„pe orizontală” (între diverşi cetăţeni/ comunităţi/ asociaţii, în funcţie de diferite 
categorii transversale) între membrii societăţii, caracterizată printr-un set de 
atitudini şi norme care includ încrederea, sentimentul de apartenenţă şi dorinţa de a 
participa şi de a ajuta, precum şi manifestările lor comportamentale” (Chan şi alţii, 
2006: 290). 

Toţi autorii la care am făcut referinţă mai sus prezintă coeziunea socială drept 
o stare de fapt la un moment dat (t) şi totodată un proces gradual, în sensul că 
diferite societăţi manifestă un grad mai mic sau mai mare de coeziune. Acest grad 
de coeziune se manifestă printr-un şir de atitudini şi comportamente faţă de ceilalţi, 
în interiorul unei societăţi. Aceste atitudini şi comportamente pot fi analizate şi 
măsurate prin diverse metode şi în funcţie de un anumit număr de indicatori.  
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Unele studii au analizat gradul de coeziune socială în plan comparativ, în baza 
unei definiţii a coeziunii sociale apropiată de cea adoptată aici. Elemente constitutive 
ale definiţiei coeziunii sociale ale unui asemenea studiu (Foa, 2011) sunt coeziunea 
inter-grup (gradul de acceptare a altor grupuri), securitatea interpersonală şi încrederea. 
Potrivit acestui studiu, efectuat pe mai multe societăţi din lume şi pe o scală 
longitudinală, între 1990 până în 2005, Moldova ar avea indicele de coeziune 
socială dintre cele mai scăzute (3,99 din 10), mai scăzut faţă de alte ţări din regiune 
(Ucraina: 5,33, Federaţia Rusă: 4,42), dar apropiat de cel din Turkmenistan, Uzbekistan 
şi Georgia şi mult mai mic decât indicele coeziunii sociale din societăţile dezvoltate 
(Franţa: 6,01, Spania: 6,82; SUA: 8,34) (Foa, 2011). Studiul argumentează că 
nivelul de coeziune socială (şi a capitalului social, după Putnam (2000)) este 
corelat pozitiv cu nivelul de dezvoltare (în special, cu Produsul Intern Brut) al unei 
societăţi. Prin urmare, nivelul de coeziune scăzut este specific societăţilor în 
dezvoltare, inclusiv ţărilor provenite din fosta URSS.  

Pentru a înţelege mai bine felul în care gradul de coeziune variază de la o 
societate la alta şi în interiorul unei societăţi în funcţie de diverse categorii 
transversale (gen, grup de vârstă, statut socioprofesional, apartenenţă etnică etc.), 
este util să aducem în discuţie teoria lui Emile Durkheim despre integrare şi reglare 
socială (Durkheim, 1893, 1897). În studiul său despre sinucidere, Durkheim 
analizează factorii sociali care conduc la sinucidere, în diverse societăţi, în funcţie 
de două axe – integrare şi reglare – şi de diferite categorii sociale (gen, vârstă, 
religie etc.). Durkheim distinge două axe ale procesului de socializare. Integrarea 
socială exprimă gradul de ataşament al persoanei la grup/ comunitate/ societate. 
Reglarea socială este procesul prin care o colectivitate impune membrilor săi un 
sistem de norme sociale cu anumită putere de constrângere. Atunci când integrarea 
socială este prea puternică, adică atunci când ataşamentul individului la grup este 
foarte pronunţat, procesul de individuare (de constituire a individului ca entitate 
separată şi autonomă) este slab, iar comportamentul indivizilor este îndreptat 
preponderent spre atingerea binelui colectiv (chiar şi în detrimentul celui personal). 
Dimpotrivă, atunci când integrarea socială este prea slabă, individul este centrat 
exclusiv pe atingerea intereselor proprii (fără să-i pese prea mult de bunăstarea 
colectivă). La fel, atunci când procesul de reglare socială este prea puternic şi deci 
când presiunea normelor sociale apasă prea greu asupra individului, acesta din 
urmă ar putea avea un comportament şi o stare de spirit fatalistă, fiind neîncrezător 
în propria sa putere de acţiune. Din contră, atunci când procesul de reglare socială 
este prea slab, există posibilitatea instaurării unor forme diverse de anomie, o stare 
socială caracterizată prin slăbirea normelor sociale şi a reperelor morale într-o 
anumită societate. Altfel, din perspectiva teoriei lui Durkheim, atunci când gradul 
de coeziune socială (în dimensiunile sale de integrare şi reglare) este prea înalt, 
individul îşi pierde autonomia, iar diferenţele sociale pot fi inhibate, oprimate şi 
chiar suprimate. Atunci însă când coeziunea socială este prea slabă, indivizii îşi 
pierd sentimentul ancorării în comunitate şi în societate şi riscă să devină prada 
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unui individualism şi relativism etic şi normativ exacerbat, pe când societatea în 
ansamblu poate suferi un dezechilibru cultural şi normativ pronunţat. 

Aceste perspective teoretice pe care le adoptăm în acest articol ne vor ajuta să 
înţelegem şi să măsurăm un fenomen pe care datele empirice obţinute îl definesc ca 
atare. Ele ne dau o rigoare observaţiilor pe care le vom face despre societatea 
moldoveană, într-un anumit punct al evoluţiei ei. O încercare de comparaţie (faţă 
de trecutul recent şi faţă de alte societăţi învecinate) ne vor permite să înscriem 
acest articol într-o discuţie teoretică mai largă la acest subiect. 

STUDIUL COEZIUNII SOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

În cele ce urmează, propunem o a revizuire a studiilor şi cercetărilor dedicate 
tematicii coeziunii sociale în Republica Moldova. Scopul acestei revizuiri a literaturii 
este de a cunoaşte modul, perspectiva teoretică şi principalele rezultate ale cercetării 
despre coeziunea socială în Republica Moldova până în prezent. Prin urmare, 
aceasta ne va ajuta să identificăm relevanţa şi originalitatea propriului nostru 
demers. Am reţinut doar studiile care ni s-au părut cele mai relevante şi anume care 
conţin un minim aparat teoretic, date empirice şi rezultate ale cercetării. Constatăm, 
totuşi, că cele mai multe lucrări la acest subiect au mai curând un caracter teoretic 
şi mai puţin unul empiric. Observăm de asemenea că definiţiile conceptului de 
coeziune socială şi modelul teoretic adoptat diferă de la un studiu la altul. 

Una din primele cercetări care fac referinţă la subiectul coeziunii sociale 
(Vremiş şi alţii, 2010) analizează fenomenul excluziunii sociale din Republica 
Moldova în relaţie cu noţiunile de incluziune şi coeziune socială. Potrivit autorilor 
studiului, creşterea coeziunii sociale ar duce la diminuarea excluziunii şi invers. 
Studiul adoptă definiţia propusă de Consiliul Europei conceptului de coeziune 
socială şi anume „capacitatea societăţii de a asigura bunăstarea tuturor membrilor 
săi minimizând decalajele de dezvoltare şi evitând marginalizarea persoanelor”. 
Coeziunea socială ar presupune deci capacitatea tuturor de a participa la viaţa 
economică, beneficiind de oportunităţile de dezvoltare şi bunăstare socială. În acest 
sens, studiul constată că este necesar să existe mecanisme decizionale care ar 
permite cetăţenilor să solicite de la autorităţi o distribuire echilibrată a resurselor în 
cadrul societăţii, dar şi o mai mare acceptare şi toleranţă faţă de diverse culturi şi 
tradiţii. Analiza coeziunii sociale din perspectiva calităţii vieţii (în baza următorilor 
indicatori: justiţia în exercitarea drepturilor, demnitatea umană şi aprecierea, autonomia 
personalităţii, participarea şi obligaţiile) a identificat cinci grupuri vulnerabile în 
Republica Moldova: persoanele cu dizabilităţi, copiii şi familiile cu mulţi copii, 
persoanele cu venituri reduse, tinerii, persoanele vârstnice şi familiile lucrătorilor 
migranţi. Un alt studiu (Moraru şi alţii, 2010) analizează relaţia dintre puterea 
politică şi coeziunea socială în Republica Moldova. Autorii afirmă că instituţia de 
bază care trebuie să asigure coeziunea socială este statul. 

Un studiu recent (Groza şi alţii, 2017) abordează coeziunea socială din 
perspectiva coeziunii inter-grup şi în special între grupurile etnice, referindu-se în 
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special la problematica identitară. Divizarea societăţii pe criterii etnice şi lingvistice 
este văzută de autori drept principala cauză a lipsei coeziunii sociale (lucrarea nu 
oferă o definiţie acestui concept). Autorii pledează pentru formarea unei identităţi 
civice, din motivul coexistenţei mai multor grupuri etnice, dar şi identificării 
ambivalente a grupului etnic titular (o parte se identifică moldoveni, alţii români). 
Pentru a nu accentua faliile identitare, autorii propun evitarea noţiunii de „identitate 
civică moldoveană” şi promovarea conceptului de „identitate civică a Republicii 
Moldova”. Cadrul de identificare civic este totodată de natură să includă şi 
grupurile etnice minoritare. O idee asemănătoare privind formarea unei identităţi 
civice o găsim şi în lucrarea autorilor D. Bencheci şi V. Cazacenco (2017). 

Un grup de cercetători ai Institutului de Știinţe ale Educaţiei din Republica 
Moldova a realizat un studiu analitic privind implicarea familiei, şcolii şi 
comunităţii în formarea coeziunii sociale (Cara şi alţii, 2017). Lucrarea analizează 
coeziunea socială din perspectiva procesului educaţional. Educaţia este văzută aici 
ca un factor ce contribuie în mod decisiv la asigurarea coeziunii sociale. Școala 
influenţează procesul de coeziune socială pe următoarele căi: transferul de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi favorizează mobilitatea socială ascendentă; transmiterea şi 
adoptarea normelor şi deprinderilor civice oferă un context de „însuşire, dezvoltare 
şi manifestare a unor identităţi, culturi şi stiluri de viaţă”.  

Potrivit unui studiu recent, realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
(Ivaşcu şi alţii, 2019), indicele coeziunii sociale este considerat unul scăzut în 
Republica Moldova, apreciat la 0,3 pe o scală de la 0 la 1, în care 0 semnifică 
excluziunea socială deplină, iar 1 nivelul cel mai ridicat de coeziune socială. 
Elementele care definesc coeziunea socială în acest studiu o constituie legitimitatea 
(recunoaşterea instituţiilor statului), acceptarea (gradul de toleranţă a celorlalţi 
cetăţeni), participarea (la procesele politice şi decizionale) şi afilierea (apartenenţa 
la comunitate şi la societatea civilă).  

În ciuda rezultatelor interesante oferite de aceste studii, trebuie să specificăm 
că articolul nostru nu împărtăşeşte aceeaşi bază teoretică şi definiţie a conceptului 
de coeziune socială. Aşa cum am menţionat în introducerea acestui articol, am 
adoptat o definiţie şi un cadru teoretic restrictiv al conceptului de coeziune socială, 
tocmai pentru a evita dispersarea rezultatelor în funcţie de componentele constitutive 
ale acestui concept. Din acest motiv, nu putem face o comparaţie riguroasă a datelor 
cercetării noastre cu acestea. Cu toate acestea, pe unele aspecte (identificarea, 
afilierea, acceptarea), rezultatele studiului nostru sunt coerente cu cele descoperite 
în unele cercetări citate mai sus. 

SURSELE DE DATE 

Pentru a cerceta chestiunea coeziunii sociale în funcţie de cele trei componente 
pe care le considerăm principale (apartenenţă, solidaritate, încredere), în prezentul 
studiu am folosit câteva surse de date: 1) rezultatele sondajului de opinie realizat în 
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noiembrie 2018 de către Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica 
Moldova; în cadrul acelui sondaj au fost formulate şi adresate o serie de mai multe 
întrebări privind coeziunea socială în Republica Moldova; 2) rezultatele sondajului 
de opinie şi a unor focus-grupuri realizate în 2016 de către echipa Centrului de 
Sociologie şi Psihologie Socială (din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, 
Politice şi Sociale) sub îndrumarea Ludmilei Malcoci şi a lui Victor Mocanu 
(Malcoci şi Mocanu, 2017).  

Coeziunea, solidaritatea şi încrederea în societatea din Republica 
Moldova din perspectiva rezultatelor sondajului de opinie realizat 
de ASDM în noiembrie 2018 
În noiembrie 2018, Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica 

Moldova (ASDM) a realizat un sondaj de opinie pe un eşantion reprezentativ, 
stratificat, de 1 189 persoane. În chestionarul sondajului au fost introduse şi câteva 
întrebări referitoare la coeziunea socială în Republica Moldova. Aceste întrebări 
vizează mai exact percepţiile respondenţilor privind coeziunea socială şi factorii de 
coeziune în Republica Moldova; definiţia solidarităţii sociale de către respondenţi; 
identificarea şi valorizarea pozitivă (prin sentimentul de mândrie) cu cultura din 
Republica Moldova şi sentimentul de apartenenţă la Republica Moldova. La fel, 
respondenţii au fost chestionaţi cu privire la gradul lor de încredere faţă de ceilalţi 
cetăţeni ai Republicii Moldova. În sfârşit, în cadrul acestui sondaj a fost explorată 
percepţia discriminării de către respondenţi. 

Pentru a uşura analiza rezultatelor şi compararea lor în funcţie de principalele 
criterii sociodemografice, am aplicat Indicele Opiniei Personale Dominante (IOPD). 
Acesta a fost calculat pentru majoritatea întrebărilor de tip închis după următoarea 
formulă: (p – n) × (100 – ne) : 100, unde p reprezintă frecvenţa opiniilor pozitive,  
n – frecvenţa opiniilor negative, ne – frecvenţa opiniilor neutre. Indicele variază pe 
o scară de la –100 la 100. Cu cât indicele este mai aproape de 100 cu atât ponderea 
opiniilor pozitive este mai mare şi invers – cu cât acest indice este mai aproape  
de –100 cu atât ponderea opiniilor negative este mai dominantă. Respectiv, indicii 
apropiaţi de nivelul 0 ar însemna o opinie dominantă neutră. Pentru a vedea dacă 
există asocieri semnificative între modul în care răspund respondenţii în funcţie de 
diverse criterii sociodemografice, am folosit testul Chi-pătrat de asociere. Testul a 
fost realizat pe baza distribuţiei răspunsurilor obţinute în funcţie de variantele 
propuse în chestionar.  

Cât de unită este societatea din Republica Moldova? 
Rugaţi să răspundă la întrebarea „cât de unită este societatea din Republica 

Moldova?”, 68,7% dintre respondenţi au menţionat că este puţin şi foarte puţin 
unită, iar fiecare al cincilea respondent consideră că societatea moldoveană nu este 
deloc unită (Tabelul nr. 1).  
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Tabelul nr. 1 
 

Răspunsurile la întrebarea „După părerea Dvs. cât de unită este societatea  
din Republica Moldova?” 

 
Foarte mult    1,1% 
Mult   7,2% 
Puţin 41,6% 
Foarte puţin 27,1% 
Deloc 16,9% 
Nu ştiu, nu răspund   6,1% 

Sursă: Sondaj de opinie realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova (ASDM), 
noiembrie 2018. 

 
În urma aplicării testului Chi-pătrat, constatăm că există o asociere 

semnificativă în modul în care se distribuie răspunsurile în funcţie de nivelul de 
instruire (p = 0,018) şi de stratificarea socială (p = 0,001). Dacă comparăm IOPD 
obţinut pentru diferite categorii ale nivelului de instruire, observăm că răspunsurile 
cele mai negative la această întrebare au fost date de către respondenţii fără studii 
sau cu studii primare (–84% IOPD). Din perspectiva grupurilor sociale, percepţia 
cel mai puţin negativă a fost exprimată de către cei care s-au autoidentificat cu 
grupul social „superior” (–48% IOPD). 

Deşi testul Chi-pătrat nu a indicat prezenţa unei diferenţe semnificative a 
răspunsurilor respondenţilor după criteriul vârstă, indicele IOPD pentru categoria 
de vârstă 65+ este unul puternic negativ (–90% IOPD). Prin comparaţie, observăm 
că tinerii au exprimat o percepţie mai puţin negativă faţă de această întrebare:  
–64% IOPD. 

Ce trebuie să se întâmple ca societatea din Republica Moldova să fie 
mai unită? 

O întrebare deschisă prezentă în chestionar s-a referit la factorii care în viziunea 
participanţilor la sondaj ar contribui la consolidarea coeziunii societăţii moldovene 
(întrebarea: „Ce trebuie să se întâmple ca societatea din Republica Moldova să fie 
mai unită?”). Răspunsurile au fost grupate în câteva categorii tematice (Tabelul nr. 2). 

Răspunsurile la această întrebare ne pot sugera care sunt factorii pe care 
respondenţii le percep drept importante pentru susţinerea sentimentului de coeziune 
(unitate) în societatea moldoveană. Cei mai mulţi dintre respondenţi, 24,4%, văd în 
ridicarea nivelului de bunăstare a populaţiei şi a calităţii vieţii soluţia pentru ca 
societatea din Republica Moldova să fie mai unită. Mai concret, respondenţii au 
specificat nevoia creării mai multor posturi de muncă bine plătite, majorarea pensiilor 
şi salariilor, o atenţie mai mare acordată celor nevoiaşi, diminuarea fenomenului 
migraţiei. 
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Tabelul nr. 2 
 

Răspunsurile la întrebarea „Cum consideraţi, ce trebuie să se întâmple ca societatea  
din Republica Moldova să fie mai unită?” 

 
Teme – răspunsuri  Proporţie (%) 
Schimbarea guvernării 14,7% 
De ridicat nivelul bunăstării populaţiei 24,4% 
Cataclisme, tragedii etc.   7,4% 
De educat simţul patriotismului   6,4% 
De schimbat mentalitatea 20,9% 
Asigurarea prosperităţii culturale şi educative 19,3% 
Este nevoie de un lider naţional 10,9% 
Nimic. Acest lucru este imposibil   9,3% 
Altceva   4,0% 

Sursă: Sondaj de opinie realizat de ASDM, noiembrie 2018. 
 
Fiecare a cincea persoană menţionează printre soluţii schimbarea de mentalitate. 

Răspunsurile din această categorie se referă la viziuni, norme şi valori comune. 
Potrivit mai multor respondenţi, acestea ar trebui să fie apropiate celor împărtăşite 
de populaţia ţărilor Uniunii Europene. 

O pondere aproape similară (19,3%) reprezintă răspunsurile legate de nivelul 
ridicat din punct de vedere cultural şi educaţional al societăţii. Aici respondenţii au 
specificat necesitatea ridicării potenţialului intelectual şi cultural al populaţiei 
(„avem nevoie de oameni bine educaţi şi informaţi”). În opinia respondenţilor, 
educaţia şi informarea ar duce la sporirea sentimentului de unitate în societatea din 
Republica Moldova. 

Dintre respondenţi 14,7% văd în actuala guvernare (amintim că sondajul a 
fost realizat în noiembrie 2018) o piedică în formarea unei societăţi mai unite. 
Soluţia care se impune în opinia acestor participanţi la sondaj este de a se instaura 
o guvernare ce ar avea viziuni comune cu cele ale populaţiei şi în care această 
populaţie va avea încredere. Fiecare a zecea persoană consideră că unitatea din 
societate depinde de existenţa unor lideri care ar putea să o faciliteze. Doar 6,7% 
dintre respondenţi consideră că cheia pentru o societate mai unită rezidă în 
educarea simţului patriotismului.  

Au existat şi opinii potrivit cărora cel mai eficient factor care ar contribui la 
unitatea societăţii ar fi evenimentele de forţă majoră: cataclismele naturale şi sociale, 
războaiele etc. Acestea sunt definite de unii respondenţi drept nişte evenimente 
survenite din exterior şi care ar impune societatea să se unească pentru a supravieţui. 
Această opinie este împărtăşită de 7,4% din respondenţi. De remarcat că aproape 
fiecare al zecelea respondent nu vede nici o soluţie viabilă pentru ca societatea din 
Republica Moldova să fie mai unită. Unii leagă această imposibilitate de faptul că 
societatea din Republica Moldova ar fi dezbinată în plan lingvistic. 
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Cele mai importante aspecte ale solidarităţii sociale recunoscute de 
respondenţi 

O altă întrebare s-a referit la aspectele solidarităţii sociale. Respondenţii au 
fost rugaţi să aleagă dintr-o listă de variante de răspuns aspectele solidarităţii pe 
care le consideră cele mai importante. La formularea acestei întrebări şi a 
variantelor de răspuns închise, ne-am orientat în funcţie de semnificaţiile atribuite 
conceptului de solidaritate analizate de Alexandr B. Gofman (2013). În articolul 
său, autorul face o analiză a conceptului de solidaritate din perspectiva modului în 
care acesta a fost definit şi înţeles în diferite perioade şi contexte istorice. Gofman 
susţine că termenul „solidaritate” este unul esenţialmente polisemantic. Interpretările 
şi discursurile privind solidaritatea variază în utilizările sale de zi cu zi, în spaţiul 
politic şi în mediul academic. Autorul sistematizează aspectele atribuite termenului 
de solidaritate, propunând o listă de semnificaţii ce alternează sau coexistă în 
câmpul semantic al conceptului de solidaritate. Am adaptat această listă pentru a 
formula propria noastră întrebare privind semnificaţiile cele mai relevante atribuite 
de către respondenţi ideii de solidaritate. Participanţii la sondaj au putut alege mai 
multe variante de răspuns. 

 
Tabelul nr. 3 

 
Răspunsurile la întrebarea „Care sunt aspectele solidarităţii sociale pe care Dvs. le consideraţi 

mai importante?” 
 

Elemente ale definiţiei conceptului/ ideii de solidaritate  Proporţie (%) 
Interes comun pentru indivizi şi grupuri 18,1% 
Simpatie reciprocă, compătimire, compasiune  21,2% 
Norme şi valori comune 30,0% 
Identitate socială comună 16,7% 
Viziuni comune între oameni 26,4% 
Activităţi comune pentru atingerea unor scopuri comune 32,5% 
Ajutor faţă de oamenii aflaţi în dificultate (apropiaţi, colegi, nevoiaşi etc.) 34,9% 
Diverse forme de suport economic, politic şi social, inclusiv din partea statului 20,4% 
Nu ştiu, nu răspund 15,0% 

Sursă: Sondaj de opinie realizat de ASDM, noiembrie 2018. 
 
Astfel, semnificaţia cea mai importantă a solidarităţii recunoscută de către cei 

mai mulţi respondenţi este „Ajutor[ul] faţă de oamenii aflaţi în dificultate” (34,9% 
din totalul răspunsurilor). Un alt aspect al solidarităţii considerat important de către 
respondenţi este cel privind „Activităţi[le] comune pentru atingerea unor scopuri 
comune” (32,5%). Pe locul 3 dintre răspunsurile primite se situează elementul 
„Norme şi valori comune” (30%). Observăm din aceste rezultate că respondenţii au 
selectat mai curând aspectele cele mai „palpabile”, cu valoare practică şi cu beneficiu 
imediat, ale ideii de solidaritate, în detrimentul semnificaţiilor mai abstracte. Astfel, 
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„identitatea socială comună” a fost recunoscută drept un aspect important al solidarităţii 
în doar 16,7% dintre răspunsuri, faţă de „ajutor[ul] faţă de oamenii aflaţi în 
dificultate (apropiaţi, colegi, nevoiaşi etc.)” – 34,9%. 

Sentimentul de mândrie pentru modul de viaţă şi cultura din 
Republica Moldova 

O întrebare ce ne-a părut relevantă din perspectiva coeziunii sociale din 
Republica Moldova s-a referit la mândria faţă de modul de viaţă şi cultura din 
Republica Moldova. Peste jumătate din respondenţi au menţionat că se mândresc 
într-o mare măsură sau într-o oarecare măsură – 56,4%. Calculând indicele IOPD, 
atestăm că femeile (19% IOPD) şi respondenţii din mediul rural (25% IOPD) se 
mândresc într-o măsură relativ mai mare cu modul de viaţă şi cultura din Republica 
Moldova.  

Am aplicat testul Chi-pătrat pentru a vedea criteriul socio-demografic în 
funcţie de care există diferenţe semnificative în răspunsuri. Am obţinut rezultate 
semnificative din punct de vedere statistic pentru criteriile naţionalitate (p = 0,001) 
şi nivelul de studii (p = 0,036). Din perspectiva variabilei naţionalitate, persoanele 
de naţionalitate ucraineană se mândresc cel mai puţin (–12% IOPD) cu modul de 
viaţă şi cultura din Republica Moldova, singura subcategorie în cadrul acestei 
întrebări cu semn negativ al indicelui IOPD. Ruşii (21% IOPD) şi respondenţii de 
alte etnii (38% IOPD) se mândresc cel mai mult cu modul de viaţă şi cultura din 
Republica Moldova. După nivelul de instruire, respondenţii cu studii superioare şi 
cei cu studii medii generale (10% şi respectiv 7% IOPD) se mândresc cel mai 
puţin, iar respondenţii cu studii primare sau cei fără studii se mândresc cel mai 
mult cu modul de viaţă şi cultura din Republica Moldova (47% IOPD). 

 
Tabelul nr. 4 

 
Răspunsurile la întrebarea „În ce măsură vă mândriţi cu modul de viaţă şi cultura  

din Republica Moldova?” 
 

Într-o mare măsură 14,2% 
Într-o oarecare măsură 42,2% 
Puţin 30,7% 
Deloc 10,4% 
Nu ştiu   2,4% 

Sursă: Sondaj de opinie realizat de ASDM, noiembrie 2018. 

Sentimentul de apartenenţă la Republica Moldova 
În mod asemănător, am analizat şi întrebarea privind sentimentul de apartenenţă 

al respondenţilor la Republica Moldova. Aproape ¾ dintre respondenţi împărtăşesc 
în mare măsură sau într-o oarecare măsură un sentiment de apartenenţă la ţara lor. 
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La calcularea indicelui IOPD, descoperim că femeile au un nivel mai mare al 
sentimentului de apartenenţă (57% IOPD) decât bărbaţii (37% IOPD). 

La aplicarea testului Chi-pătrat, observăm că distribuţia rezultatelor produce 
asocieri semnificative din punct de vedere statistic (p = 0,001) doar pentru variabila 
vârstă. Indicele IOPD calculat pentru acest criteriu ne arată că sentimentul de 
apartenenţă la Republica Moldova este prezent într-o măsură mai mare la 
respondenţii din categoria de vârstă de 65+ (68% IOPD). Dimpotrivă, observăm o 
tendinţă de descreştere a IOPD odată cu scăderea vârstei. Respondenţii din categoria 
de vârstă 25–29 ani au oferit răspunsuri cu cea mai mică valoare IOPD – 27%.  

 
Tabelul nr. 5 

 
Răspunsurile la întrebarea „În ce măsură aveţi un sentiment de apartenenţă  

la Republica Moldova?” 
 

Într-o mare măsură 31,3% 
Într-o oarecare măsură 41,1% 
Puţin 18,8% 
Deloc   4,0% 
Nu ştiu   4,9% 

Sursă: Sondaj de opinie realizat de ASDM, noiembrie 2018. 

Încrederea faţă de ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova 
O altă întrebare a vizat încrederea pe care o au respondenţii în majoritatea 

oamenilor din Republica Moldova. La această întrebare, cei mai mulţi respondenţi 
(61,5%) au răspuns că nu împărtăşesc un asemenea sentiment. În urma calculării 
indicelui IOPD observăm că un nivel mai mare de neîncredere îl au bărbaţii (–37% 
IOPD) decât femeile (–29% IOPD). Din perspectiva mediului de rezidenţă, 
respondenţii din mediul rural au exprimat un sentiment de încredere mai scăzut  
(–38% IOPD) decât cei din mediul urban (–25% IOPD).  

La această întrebare, există asocieri semnificative din punct de vedere statistic 
(Chi-pătrat) pentru variabilele naţionalitate (p = 0,001) şi stratificare socială 
(p = 0,047). Astfel, moldovenii/românii şi respondenţii de alte etnii împărtăşesc o 
încredere mai scăzută (–35% IOPD şi respectiv –57% IOPD) faţă de majoritatea 
locuitorilor din Republica Moldova decât ruşii (–13% IOPD) şi ucrainenii (–11% 
IOPD). 

Deşi nu au fost găsite asocieri semnificative în acest sens, putem observa că 
există o tendinţă de descreştere a nivelului de neîncredere odată cu creşterea în 
vârstă. Din perspectiva nivelului de studii, observăm că cel mai înalt nivel al 
neîncrederii îl găsim la respondenţii cu studii primare şi fără studii (–58% IOPD), 
iar respondenţii cu studii superioare atestă nivelul de neîncredere cel mai scăzut  
(–25% IOPD).  
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Tabelul nr. 6 
 

Răspunsurile la întrebarea „În general, aţi spune că se poate avea încredere în majoritatea 
oamenilor în Republica Moldova?” 

 
Se poate avea încredere 22,4% 
Nu se poate avea încredere 61,5% 
Nu ştiu 16,1% 

Sursă: Sondaj de opinie realizat de ASDM, noiembrie 2018. 

Percepţia discriminării 
O întrebare relevantă pentru studiul solidarităţii şi coeziunii sociale este cea 

privind discriminarea. Respondenţii au fost întrebaţi dacă s-au simţit discriminaţi 
pe criterii de origine socială, origine etnică sau apartenenţă religioasă în ultimele 
12 luni. Marea majoritate a participanţilor la sondaj a răspuns că nu a fost 
discriminată – 78,5%.  

Aplicând testul Chi-pătrat, am verificat în ce măsură se asociază răspunsurile 
în funcţie de criteriile socio-demografice ale respondenţilor. Asocieri semnificative 
din punct de vedere statistic au fost găsite la criteriile naţionalitate (p = 0,001) şi 
stratul social (p = 0,008). După criteriul etnic, cel mai puţin discriminaţi se simt 
respondenţii de etnie rusă (–71% IODP) şi cei de alte etnii (–72% IODP). Respondenţii 
ucraineni se simt nediscriminaţi în cea mai mică măsură: –39% IOPD. Din punctul 
de vedere al straturilor sociale, cei din stratul inferior simt nediscriminarea la 
nivelul cel mai scăzut (–30% IOPD).  

 
Tabelul nr. 7 

 
Răspunsurile la întrebarea „Aţi fost vreodată discriminat din cauza originii sociale, a originii 

etnice sau a religiei în ultimele 12 luni?” 
 

Da  16,3% 
Nu  78,5% 
Nu ştiu   5,2% 

Sursă: Sondaj de opinie realizat de ASDM, noiembrie 2018. 

IMPORTANŢA VALORILOR SOLIDARITĂŢII, PATRIOTISMULUI,  
BUNĂTĂŢII ŞI ÎNTRAJUTORĂRII 

Centrul de Sociologie şi Psihologie Socială din cadrul Institutului de Cercetări 
Juridice, Politice şi Sociologice a realizat în anul 2016 un studiu cantitativ amplu în 
contextul cercetării procesului de constituire a clasei mijlocii în Republica 
Moldova. În baza cercetării au fost definite şase straturi sociale pe baza analizei 
cluster. Aceste straturi au fost analizate comparativ în funcţie de o serie de criterii, 
inclusiv în privinţa importanţei pe care o acordă diverselor valori. Criteriile după 
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care au fost formate straturile sociale sunt următoarele: 1) statutul socioprofesional; 
2) nivelul de educaţie; 3) bunăstarea materială; 4) apartenenţa de clasă. Trebuie să 
specificăm că aceste straturi nu constituie entităţi omogene, ci o construcţie 
sintetică, formată din mai multe categorii sociale transversale. 

 
Tabelul nr. 8 

 
Caracteristicele straturilor obţinute în baza analizei cluster în funcţie de criteriile  

socio-ocupaţional, educaţie şi bunăstare 
 

Statut socio-ocupaţional Educaţie Bunăstare Straturi 
Redus Mediu Înalt Redus Mediu Înalt Redus Mediu Înalt 

Stratul 1 X    X  X   
Stratul 2 X    X  X   
Stratul 3  X   X  X   
Stratul 4   X   X    X 
Stratul 5   X   X X   
Stratul 6   X   X X   

Sursa: Malcoci şi Mocanu, 2017. 
 
Straturile 1 şi 2 se diferenţiază prin faptul că în stratul 2 este mai mare ponderea 

celor cu studii vocaţionale, e mai mică ponderea celor ocupaţi cu munca necalificată 
şi un procent mai mare a specialiştilor cu nivel mediu de calificare. Straturile 5 şi 6 
se diferenţiază prin faptul că în stratul 5 e o pondere mai mare a celor cu statut 
socio-ocupaţional înalt (82% faţă de 57% din stratul 6), iar în stratul 6 este o pondere 
mai mare a celor cu studii superioare (100% faţă de 86% din stratul 5). 

Unul dintre subiectele abordate în chestionar au fost valorile la care aderă 
respondenţii, printre care solidaritatea, patriotismul, bunătatea şi spiritul de întrajutorare. 
Respondenţii au fost rugaţi să selecteze, dintr-o listă prestabilită, valorile în funcţie 
de importanţa atribuită acestora: „Apreciaţi importanţa următoarelor valori pentru 
Dvs. personal”. Pentru fiecare valoare a fost calculat Indicele Opiniei Personale 
Dominante (IOPD). În prezentul studiu am folosit aceste date pentru a putea face o 
comparaţie între importanţa pe care o are valoarea „solidaritate” şi celelalte valori 
pentru întregul eşantion, dar şi pentru fiecare strat în parte. În mod asemănător am 
cercetat şi valorile „patriotismul”, „bunătatea” şi „spiritul de întrajutorare”. 

Toate valorile au fost apreciate ca fiind importante, unele însă au fost apreciate că 
ar avea mai multă importanţă decât altele. Următoarele valori au obţinut rezultatele 
cele mai ridicate: sănătatea, viaţa de familie, copiii şi pacea. Comparativ cu 
acestea, valoarea „solidaritate” nu a fost apreciată în aceeaşi măsură. Am încercat 
să vedem dacă există diferenţe semnificative între modul în care este percepută 
solidaritatea şi celelalte valori. În acest scop am folosit One-Sample T Test pentru a 
analiza dacă există diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între 
indicele obţinut pentru valoarea solidaritate şi media tuturor celorlalte valori. Am 
făcut acest lucru atât privind rezultatele pentru întregul eşantion, cât şi pe straturi în 
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parte. În mod asemănător am abordat şi valorile „patriotismul”, „bunătatea” şi 
„spiritul de întrajutorare”. 

 
Tabelul nr. 9 

 
Opiniile respondenţilor privind importanţa diferitor valori (IOPD) 

 
 Per 

total 
Strat 

1 
Strat 

2 
Strat 

3 
Strat 

4 
Strat 

5 
Strat 

6 
Sănătatea 98% 98% 97% 100% 99% 96% 100% 
Viața de familie, copiii 93% 91% 97% 92% 93% 96% 98% 
Banii, bunăstarea materială 88% 96% 88% 89% 90% 89% 85% 
Nivelul de studii și cultură (educația 
sub toate formele ei 74% 65% 69% 81% 63% 91% 87% 

Dragostea 81% 81% 77% 82% 85% 89% 79% 
Competitivitatea, spiritul întreprinzător 30% 30% 5% 43% 42% 35% 36% 
Munca 84% 82% 88% 96% 78% 82% 90% 
Cinstea, onestitatea 80% 67% 83% 86% 78% 88% 89% 
Prietenia de încredere 77% 68% 82% 78% 71% 89% 88% 
Independența, libertatea 75% 70% 60% 82% 67% 82% 92% 
Responsabilitatea, sentimentul datoriei 74% 67% 71% 82% 66% 91% 79% 
Solidaritatea 58% 57% 54% 68% 41% 56% 79% 
Bunătatea, spiritul de întrajutorare 74% 61% 91% 86% 74% 78% 75% 
Prestigiul social, sentimentul de 
împlinire, respectul de sine 51% 43% 60% 64% 54% 43% 57% 

Dreptatea 86% 85% 85% 93% 83% 86% 89% 
Credința religioasă 60% 56% 63% 65% 51% 68% 65% 
Patriotismul 52% 35% 35% 54% 45% 66% 71% 
Pacea 92% 93% 95% 95% 97% 96% 96% 
Justiția, drepturile omului 75% 75% 74% 80% 67% 84% 89% 

Sursa: Malcoci şi Mocanu, 2017. 
 

Tabelul nr. 10 
 

Tabel comparativ privind importanţa valorilor „solidaritatea”, „patriotismul”  
şi „bunătatea şi spiritul de întrajutorare” (IOPD) 

 
 Solidaritatea Patriotismul Bunătatea, spiritul de întrajutorare 

Total respondenţi 58% 52% 74% 
Strat 1: 57% 35% 61% 
Strat 2:  54% 35% 91% 
Strat 3:  68% 54% 86% 
Strat 4:  41% 45% 74% 
Strat 5:  56% 66% 78% 
Strat 6:  79% 71% 75% 

Sursa: Malcoci şi Mocanu, 2017. 
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Observăm că „solidaritatea” şi „patriotismul” sunt apreciate la un nivel mai 
scăzut decât valorile „bunătatea şi spiritul de întrajutorare” atât de întregul eşantion, 
cât şi de straturile 1–5. În cazul stratului 6 observăm că cele trei valori sunt apreciate 
la un nivel relativ egal, fără mari diferenţe. 

Există diferenţe semnificative între importanţa acordată valorii „solidaritatea” 
şi media celorlalte valori, atât în cazul întregului eşantion, cât şi pentru fiecare strat 
în parte. Doar în cazul stratului 6 nu există diferenţe semnificative (p = 0,614, 
p ˃ 0,05). Acest strat social se caracterizează printr-un nivel de educaţie înalt 
(100% dintre respondenţi au studii superioare). În toate cazurile în care găsim 
diferenţe semnificative, media celorlalte valori este mai mare decât indicele obţinut 
pentru valoarea „solidaritate”. Stratul 4, din care fac parte cei cu un nivel de 
bunăstare mediu spre înalt, a exprimat indicele cel mai redus în acest sens, iar 
stratul 6 – indicele cel mai ridicat. 

Se poate afirma, aşadar, că subiecţii acestei cercetări apreciază solidaritatea 
drept o valoare semnificativ mai puţin importantă decât majoritatea valorilor cercetate 
în studiu. La un nivel mai scăzut este apreciată şi valoarea „patriotismul”. Există 
diferenţe semnificative în acest sens atât pentru întregul eşantion cât şi în cazul 
fiecărui strat în parte. Patriotismul este apreciat la un nivel mai mic ca importanţă 
în cazul respondenţilor din straturile 1 şi 2 comparativ cu straturile 5 şi 6 (ultimele 
straturi fiind caracterizate, între altele, printr-un nivel mai înalt de educaţie).  

Am realizat o analiză similară şi pentru valoarea „Bunătatea şi spiritul de 
întrajutorare”. Observăm că există diferenţe semnificative în acest sens doar în 
cazul stratului 2, format din respondenţi cu un statut socio-ocupaţional şi un nivel 
de bunăstare reduse. Respondenţii din acest strat au exprimat un indice semnificativ 
mai înalt pentru valoarea „bunătate şi spiritul de întrajutorare” faţă de media 
indicelor celorlalte valori.  

În general, putem spune că, spre deosebire de valoarea „solidaritate”, valoarea 
„bunătatea şi spiritul de întrajutorare” este percepută la un nivel la fel de înalt ca şi 
celelalte valori. Acest detaliu ne arată că o anumită definiţie a solidarităţii („bunătatea 
şi spiritul de întrajutorare”) se bucură, totuşi, de o importanţă sporită în rândul 
respondenţilor. Totodată, pentru o parte din respondenţi, termenul de „solidaritate” 
ar putea fi, pur şi simplu, insuficient de clar. 

OPINIILE ŞI ATITUDINILE PARTICIPANŢILOR LA FOCUS-GRUPURI FAŢĂ  
DE NIVELUL DE SOLIDARITATE ŞI COEZIUNE ÎN SOCIETATE ŞI COMUNITATE 

În vara anului 2017, Centrul Sociologie şi Psihologie Socială a realizat o 
cercetare calitativă prin aplicarea metodei focus-grup cu diferite categorii de populaţie. 
În total, au fost organizate 28 de interviuri de grup (focus-grup). Interviurile transcrise 
au fost analizate în funcţie de mediul de rezidenţă, statutul socio-ocupaţional, 
vârsta şi venitul participanţilor la focus-grupuri. Unul dintre subiectele abordate în 
discuţii a fost şi subiectul solidarităţii şi coeziunii (vezi Mocanu, 2018), mai exact 



 PETRU NEGURĂ, VICTOR MOCANU, MIHAI POTOROACĂ 19 180 

modul în care acestea sunt percepute în societatea din Republica Moldova şi în 
comunităţile respondenţilor. Am aplicat interviurilor de grup o analiză tematică, 
inspirată de metodologia „grounded theory” (Corbin şi Strauss, 1990).  

Discuţiile din cadrul focus-grupurilor coroborează şi confirmă în mare parte 
datele cantitative privind percepţiile respondenţilor asupra solidarităţii şi coeziunii 
societăţii moldovene. În plus faţă de aceste măsurări cantitative, răspunsurile obţinute 
în focus-grupuri desfăşoară logica şi raţiunile care stau la baza acestor percepţii. 
Explicaţiile oferite în aceste interviuri de grup se sprijină pe experienţele concrete 
ale participanţilor în sânul comunităţii lor. Analiza discuţiilor din focus-grupuri 
scot deci în valoare o dimensiune practică a ideilor de coeziune şi solidaritate prin 
felul în care acestea sunt văzute şi puse în aplicare în viaţa de zi cu zi. 

În general, participanţii la interviuri au scos în evidenţă două aspecte divergente – 
unul pozitiv şi altul negativ – ale semnificaţiilor ideilor de solidaritate şi coeziune 
în societatea moldoveană. Sprijiniţi pe experienţele de viaţă ale participanţilor, 
discuţiile au dezvoltat câteva idei-cheie legate de solidaritate şi coeziune pe care le 
vom analiza în această secţiune. 

Solidaritatea este definită, în general, de către participanţi prin disponibilitatea 
unei comunităţi sau societăţi de a sări în ajutor atunci când anumiţi membri ai 
comunităţii (sau societăţii) respective se află în dificultate. Potrivit majorităţii 
participanţilor, nivelul de solidaritate este scăzut în Republica Moldova. O parte din 
respondenţi explică acest nivel scăzut de solidaritate prin gradul scăzut de coeziune: 
oamenii din societatea sau comunitatea noastră nu sunt solidari pentru că nu sunt 
uniţi, sau sunt dispersaţi, sau/şi din motivul individualismului accentuat al cetăţenilor. 
Pentru a parafraza unul dintre participanţi (mediu rural, nivel de educaţie scăzut), 
înainte, în satele din Moldova, se făcea clacă pentru a ajuta diverşi oameni la 
nevoie, iar acum această tradiţie nu se mai respectă. Participantul explică această 
situaţie prin faptul că satele din Moldova au fost populate cu un număr mare de 
persoane şi familii care vin din alte localităţi. Potrivit altui participant, „[localitatea 
de rezidenţă] este ca în Uniunea Sovietică. Am impresia că trăim într-o casă de 
nebuni unde nu ne auzim şi nu ne înţelegem” (nivel mediu sau superior de educaţie, 
angajată, statut profesional înalt, mediu urban). „La noi nu există solidaritate, 
există rasism, găgăuzism, românism, moldovenism etc.”, susţine un alt participant 
din mediul urban, momentan muncind peste hotare. Societatea noastră nu este 
suficient de solidară pentru că e prea eterogenă din punct de vedere etno-lingvistic, 
este de părere un alt participant la focus-grup (locuitor din mediul urban, tânăr). 
Alţi participanţi explică lipsa de coeziune prin lipsa valorilor, normelor şi ideilor 
comune. Mai mulţi participanţi împărtăşesc ideea potrivit căreia societatea noastră 
nu este unită pentru că membrii ei ar avea un mod de gândire şi de acţiune prea 
individualist. „Oamenii sunt mai individualişti. Predomină interesul personal, 
[oamenii] aşteaptă să vină cineva să le facă lucrul care ar putea fi făcut în comun 
pentru întregul sat sau stradă” (tânăr 18–29 ani, mediu rural). Un alt participant 
(pensionar, mediu urban, de limbă rusă) consideră că populaţia este dezbinată – 
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aceasta a fost unită în momentul alegerii preşedintelui, iar acum e blazată. „Aşa o 
impresie că totul a murit. A murit şi s-a oprit totul.” – mai adaugă participantul. De 
altfel, în aceste focus-grupuri (organizate în 2017), participanţii din mediul urban 
împărtăşesc un sentiment mai acut de lipsă de coeziune şi de solidaritate.  

Totuşi, un număr important de participanţi (de altfel, cei mai mulţi din mediul 
rural) au dat numeroase exemple de coeziune şi solidarizare a membrilor unei 
comunităţi, mai cu seamă într-un moment de dificultate pentru comunitate sau 
pentru anumiţi membri ai săi: „Soţul meu când a decedat, locuitorii satului mi-au 
venit în ajutor” (persoană cu nivel mediu sau superior de educaţie, statut 
profesional înalt, mediu rural). Locuitorul unui sat (persoană cu nivel mediu sau 
superior de educaţie, statut profesional înalt, mediu rural), implicat în colectarea de 
fonduri pentru diverse proiecte comunitare (construcţia grădiniţei, reparaţia 
acoperişului şcolii, reparaţia drumurilor, schimbarea geamurilor la gimnaziu), 
mărturiseşte că a fost plăcut surprins să constate că consătenii săi s-au arătat în 
general receptivi la aceste campanii. O altă persoană, de altminteri critică faţă de 
nivelul de coeziune şi solidaritate din comunitatea ei, observă că „O nenorocire le 
uneşte pe foarte multe persoane. Iată, a fost un incendiu la o persoană. Au sărit toţi 
şi au ajutat acea persoană. Și l-au scos din toată nevoia aceea.” (persoană cu nivel 
mediu sau superior de educaţie, statut profesional înalt, mediu rural). Alţi 
participanţi consideră că solidaritatea (şi coeziunea) depinde de nivelul de 
bunăstare al cetăţenilor: „Solidaritatea, tot, depinde de bani sau alte posibilităţi, pe 
care foarte multă lume nu le are” (persoană cu nivel mediu de educaţie, angajată, 
statut profesional mediu, mediu rural). O parte din respondenţi leagă nivelul scăzut 
de solidaritate şi de coeziune în societate de acţiunile partidelor politice şi de 
regimul politic pluripartit în genere, care, în opinia lor, dezbină societatea. De 
asemenea, nivelul scăzut al solidarităţii şi coeziunii sociale în unele comunităţi a 
fost pus şi pe seama absenţei unor lideri puternici şi de bună credinţă: „Dacă ar fi 
aşa, un lider deştept, care ar explica că el a condus oamenii spre cauza cea dreaptă, 
spre chestiunea corectă, la rezolvarea corectă a problemei, poate că s-ar uni lumea. 
Acum însă fiecare e pentru sine” (persoană cu nivel mediu sau superior de 
educaţie, de limbă rusă, angajată, cu statut profesional înalt, mediu rural). Un alt 
participant la focus-grup explică lipsa de solidaritate printre oameni prin faptul că 
toţi aşteaptă de la primar să facă totul (persoană cu nivel mediu de educaţie, 
angajată în câmpul muncii, statut profesional mediu – mediu rural). 

Cele mai multe luări de cuvânt în interviurile de grup deplâng lipsa sau 
insuficienţa solidarităţii şi a coeziunii în societatea moldoveană. Dar aceste puncte 
de vedere critice arată că cei care le expun îşi doresc cu toţii un grad de solidaritate 
sporit şi o societate mai unită. Exemplele concrete ale unor acţiuni de solidaritate în 
comunităţile participanţilor ne vorbesc, totodată, despre faptul că mostre de 
solidaritate şi un anumit spirit de întrajutorare există în societatea moldoveană, la 
nivelul comunităţilor şi al relaţiilor dintre oameni „la firul ierbii”. Explicaţia 
solidarităţii şi coeziunii scăzute, prin nivelul nesatisfăcător de bunăstare şi prin 
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calitatea guvernării şi a liderilor exprimă, în fond, dorinţa de formare şi consolidare 
a unor structuri sistemice de coeziune şi întrajutorare, la nivelul instituţiilor 
statului. Acestea sunt însă ineficiente şi subminate de o încredere scăzută din partea 
cetăţenilor.  

DISCUŢIA REZULTATELOR ÎN LUMINA MODELELOR TEORETICE 
ÎMBRĂŢIŞATE 

În baza cercetărilor făcute în 2016, 2017 şi 2018 de cercetătorii Centrului de 
Sociologie şi Psihologie Socială (Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi 
Sociologice) şi alte cercetări, se pot enunţa următoarele constatări. Din perspectiva 
teoretică îmbrăţişată în acest articol, se poate spune că societatea moldoveană 
atestă un nivel înalt de coeziune din perspectiva apartenenţei şi, în mare parte, în 
privinţa solidarităţii sociale, dar exprimă un indice de opinie foarte scăzut în ceea 
ce priveşte încrederea „pe orizontală”, faţă de ceilalţi cetăţeni moldoveni. Totodată, 
în percepţia participanţilor la cercetare (în noiembrie 2018), societatea din 
Republica Moldova ar fi puţin şi foarte puţin unită (altfel spus, ar atesta un grad de 
coeziune scăzut şi foarte scăzut). Aceste rezultate atestă, deci, o contradicţie aparentă 
între componentele conceptului de coeziune (apartenenţă, solidaritate şi încredere). 
Pe de altă parte, considerăm că aceste rezultate scot în evidenţă o divergenţă dintre 
diferite niveluri ale percepţiei în ceea ce priveşte coeziunea socială. Am putea 
spune că percepţia generală despre coeziune (răspunsurile la întrebarea „Cât de 
unită este societatea din Republica Moldova?”) corespunde cu o evaluare de tip 
top-down a coeziunii sociale, exprimată printr-o percepţie generală a acesteia – 
analogă cu evaluarea top-down a bunăstării subiective, în opoziţie faţă de percepţia 
bottom-up în satisfacţia faţă de viaţă (vezi Diener, 2000, Veenhoven, 2009; 
Mihalache, 2008). Percepţia bottom-up a coeziunii sociale ar fi estimată aici de 
evaluarea acesteia în funcţie de diferite domenii, definite drept componente teoretice 
ale coeziunii sociale şi anume apartenenţa, solidaritatea şi încrederea. Aşadar, se poate 
spune că, dintr-o perspectivă generală (top-down), percepţia coeziunii sociale este 
una joasă, pe când în funcţie de cele trei domenii (apartenenţă, solidaritate şi 
încredere) răspunsurile atestă nişte indici variabili: un grad de apartenenţă destul de 
ridicat, un grad de solidaritate mediu şi un nivel de încredere foarte scăzut.  

Totodată, sunt observate diferenţe semnificative în percepţia coeziunii sociale 
şi componentele sale (apartenenţă, solidaritate, încredere), în funcţie de diferite 
categorii socio-demografice ale respondenţilor. Apartenenţa la un anumit statut 
(sau strat) social şi nivelul de studii generează, din punctul nostru de vedere, diferenţele 
cele mai importante din punct de vedere statistic şi mai relevante pentru subiectul 
acestui articol. Astfel, respondenţii fără studii sau cu studii primare au dat răspunsurile 
cele mai negative la întrebarea „cât de unită este societatea din Republica Moldova”? 
(–84% IOPD). Totodată, respondenţii cu studii primare sau cei fără studii se mândresc 
cel mai mult cu modul de viaţă şi cultura din Republica Moldova (47% IOPD).  
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În fine, respondenţii cu studii primare şi fără studii atestă cel mai înalt nivel de 
neîncredere (–58% IOPD) faţă de ceilalţi cetăţeni. Acest studiu arată, aşadar, că 
respondenţii cu nivelul de studii (şi cu statut social) cel mai scăzut pe de o parte 
împărtăşesc un sentiment de identificare pozitiv cu cultura şi modul de trai din 
Republica Moldova. Totodată, această categorie de persoane împărtăşeşte sentimentul 
cel mai negativ în privinţa nivelului general de coeziune a societăţii moldovene. 
Persoanele cu nivel de studii cel mai scăzut împărtăşesc nivelul cel mai negativ de 
încredere în semeni. În plus, persoanele din această categorie se simt cele mai 
discriminate. Persoanele cu un nivel de studii scăzut şi foarte scăzut se simt, deci, 
cele mai marginalizate în societatea noastră, dintre categoriile luate în considerare 
în acest studiu şi, prin urmare, acestea resimt cel mai acut sentimentul lipsei 
coeziunii sociale.  

Gradul de solidaritate în societatea moldoveană nu a fost măsurat cu aceleaşi 
instrumente metodologice ca şi ceilalţi indicatori. Astfel, a fost calculat indicele 
opiniei dominante (IODP) a ataşamentului respondenţilor faţă de diverse valori, 
inclusiv solidaritatea, spiritul de întrajutorare, patriotismul etc. Răspunsurile la 
acest set de întrebări arată că solidaritatea nu este o valoare dominantă (aşa cum 
este familia, pacea, munca). Totuşi, o valoare parţial sinonimă cu cea a solidarităţii, 
„bunătatea şi spiritul de întrajutorare” a obţinut un indice destul de ridicat, comparabil 
cu cel al unor valori dominante. Rezultatele acestei cercetări şi ale altor cercetări 
scot în evidenţă două niveluri de analiză care nu sunt decât parţial complementare, 
cel discursiv (al declaraţiilor verbale ale respondenţilor) şi cel al practicii. În cazul 
întrebării privind valorile dominante, respondenţii au dat avantaj unor valori cu 
semnificaţie mai practică (precum spiritul de întrajutorare) decât solidaritatea, o 
valoare încă destul de abstractă pentru mulţi respondenţi. 

Putem înţelege, de asemenea, percepţia solidarităţii din două perspective: una 
egocentrică, cea a necesităţii de a fi ajutat în caz de nevoie, şi cea empatică – 
dorinţa de a-i ajuta pe alţii, la nevoie. Răspunsurile la întrebarea „Care sunt aspectele 
solidarităţii sociale pe care Dvs. le consideraţi mai importante?” exprimă în mare 
parte aceste două perspective asupra solidarităţii. La fel, răspunsurile la această 
întrebare şi interviurile de grup arată alte două dimensiuni ale fenomenului 
solidarităţii: solidaritatea (şi spiritul de întrajutorare) exprimată în societatea în 
ansamblu şi în sânul comunităţilor mici, convergent cu conceptele lui E. Durkheim 
despre solidaritate organică şi solidaritate mecanică, care se suprapun în mare 
parte pe conceptele de demos şi ethnos din modelul teoretic al calităţii sociale 
(Phillips şi Berman, 2003). Această cercetare confirmă ipotezele şi rezultatele altor 
cercetări potrivit cărora relaţiile de solidaritate sunt mai puternice în sânul 
comunităţilor mici, pe când la nivelul societăţii în întregime şi în aglomeraţiile 
urbane aceste relaţii apar mai abstracte şi mai mediate instituţional.  

Deşi am specificat la începutul articolului că incluziunea nu a fost considerată 
o componentă fundamentală a conceptului de coeziune socială, chiar dacă unii 
autori o definesc ca atare, am putea adăuga la cele trei domenii constitutive în 
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definiţia conceptului de coeziune socială şi percepţia discriminării, din perspectiva 
căreia să explorăm dimensiunea incluziunii sociale în Republica Moldova. Potrivit 
răspunsurilor date la întrebarea privitoare la o eventuală experienţă a discriminării 
de către respondenţi în cadrul sondajului din noiembrie 2018, percepţia discriminării 
pare destul de scăzută (78,5% dintre respondenţi consideră că nu au fost discriminaţi 
niciodată pe parcursul ultimului an). În acelaşi timp, cealaltă faţă a acestui rezultat 
ne arată că 16,3% dintre respondenţi s-au simţit discriminaţi în baza apartenenţei la 
o clasă socială, etnie sau religie. În condiţiile în care acceptarea unor forme diverse 
de discriminare este una destul de mare, la fel şi distanţa socială faţă de diverse 
categorii de persoane/grupuri marginalizate, procentul de 16,3% al percepţiei 
discriminării poate fi considerat unul foarte ridicat. 

Respondenţii şi-au construit opiniile în baza unor elemente de definiţie ale 
coeziunii sociale parţial congruente cu modelul teoretic îmbrăţişat în articol. Astfel, 
pentru majoritatea respondenţilor în sondajul din noiembrie 2018, solidaritatea 
înseamnă în primul rând „ajutor[ul] faţă de oamenii aflaţi în dificultate” (34,9% din 
totalul răspunsurilor). Totodată, în înţelegerea respondenţilor, exprimată în sondaje 
şi în interviurile de grup, gradul de coeziune socială ar depinde direct de nivelul de 
bunăstare economică, socială şi culturală a populaţiei. De asemenea, răspunsurile 
participanţilor la sondaj şi în focus-grupuri menţionează calitatea guvernării şi existenţa 
unui lider (puternic, vizionar şi de bună credinţă) drept un factor important de 
coeziune. Deşi bunăstarea economică şi calitatea guvernării nu sunt elemente ce fac 
parte direct din definiţia îmbrăţişată în modelele teoretice pe care se sprijină acest 
studiu, acestea sunt implicite definiţiilor teoretice ale coeziunii descrise în prima 
parte a articolului, în măsura în care liderii şi guvernarea pot crea cadre de identificare 
şi solidaritate, iar bunăstarea economică şi socială a populaţiei este văzută ca un 
factor şi consecinţă a unui trai în comun armonios şi solidar. 

Autorii acestui articol consideră că este necesară o detaşare epistemologică de 
punctul de vedere potrivit căruia coeziunea socială ar fi un scop absolut şi imperativ. 
Coeziunea socială este, desigur, un factor şi un indicator-cheie ce determină nivelul 
de calitate socială (calitatea vieţii în societate). Și putem spune că sentimentul de 
apartenenţă şi, într-o anumită măsură, solidaritatea socială, analizate în acest studiu, 
atestă un nivel destul de ridicat în societatea din Republica Moldova. Totuşi, 
respondenţii împărtăşesc un nivel foarte scăzut de încredere în semenii lor, la fel 
cum aceştia exprimă o încredere foarte scăzută faţă de instituţiile statului (BOP, 
ianuarie–februarie 2019). Insuficienţa încrederii „pe orizontală” şi „pe verticală” 
subminează relaţiile armonioase în societate şi împiedică buna funcţionare a relaţiilor 
dintre stat şi cetăţeni. Aşa cum s-a spus, coeziunea socială este un proces în continuă 
dezvoltare, iar încrederea, solidaritatea şi apartenenţa se învaţă şi se dezvoltă, inclusiv 
şi din greşeli, în virtutea traiului în comun. O guvernare orientată spre ridicarea 
calităţii sociale ar putea contribui semnificativ la crearea unor cadre instituţionale 
de identificare, solidaritate şi încredere mutuală. Dar este important şi ca societatea 
să-şi dorească şi să acţioneze în consecinţă, creând la rândul ei structuri civile de 
apropiere şi întrajutorare. 
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CONCLUZII 

Respondenţii la sondajul de opinie din 2018 exprimă percepţia unei coeziuni 
slabe a societăţii moldovene. Sentimentul de încredere faţă de semeni este şi el foarte 
scăzut (73% dintre respondenţi consideră că societatea moldoveană este puţin, foarte 
puţin sau deloc unită). Solidaritatea nu este considerată ca atare de respondenţi o 
valoare dominantă în cercetarea realizată în 2016. Totuşi, definită parţial prin 
„spiritul de întrajutorare”, solidaritatea poate fi considerată o valoare dominantă 
(74% dintre respondenţi). La fel, potrivit rezultatelor sondajului de opinie realizat 
în noiembrie 2018, sentimentul de apartenenţă a respondenţilor la ţara şi la cultura 
lor este destul de ridicat (respectiv, 72,4% şi 56,4%). Respondenţii sondajului din 
2018 atestă, de asemenea, o foarte mică încredere în ceilalţi cetăţeni ai Republicii 
Moldova (doar 22,4% dintre respondenţi au considerat că pot avea încredere în 
semenii lor). În sfârşit, majoritatea respondenţilor (78,5%) consideră că nu au fost 
discriminaţi din motivul apartenenţei sociale, etnice sau religioase, iar 16,3% s-au 
simţit discriminaţi cel puţin o dată în ultimul an de la aplicarea chestionarului, ceea 
ce constituie, potrivit autorilor, un procent destul de ridicat.  

Dintre toţi respondenţii, persoanele cu nivel scăzut de studii şi autopoziţionate 
în straturile de jos ale ierarhiei sociale exprimă în proporţia cea mai largă (–84% 
IOPD) percepţia unei societăţi cu un nivel de coeziune scăzut. Aceste categorii 
sociale exprimă nivelul cel mai scăzut de încredere în ceilalţi (–58% IOPD). La fel, 
respondenţii din straturile de jos se percep cel mai discriminaţi (–30% IOPD). 
Totuşi, percepţia solidarităţii şi apartenenţei nu arată diferenţe statistice notabile. 

Aceste rezultate sunt congruente cu datele calitative obţinute în focus-grupuri, 
realizate în 2016 (Mocanu şi Malcoci, 2017). Participanţii la focus-grup deplâng în 
general un spirit de solidaritate scăzut în societate şi în comunităţile lor – expresie a 
nevoii unei solidarităţi mai ridicate. Cu toate acestea, numeroşi participanţi au 
oferit un şir de exemple pozitive de acte de solidaritate în comunitatea lor. Mai 
mulţi participanţi asociază scăderea nivelului de solidaritate cu lipsa coeziunii în 
societate, cu bunăstarea materială scăzută a populaţiei şi cu absenţa unei conduceri 
competente şi de bună credinţă. 

CÂTEVA RECOMANDĂRI CĂTRE INSTITUŢIILE STATULUI  
ŞI ORGANIZAŢIILE SOCIETĂŢII CIVILE  

Considerăm că statul şi organizaţiile societăţii civile ar trebui să se implice în 
fortificarea coeziunii şi conştiinţei de coeziune socială în societatea moldoveană, 
prin formarea unui cadru de identificare civică, de natură să apropie diferite 
segmente de cetăţeni, dincolo de diferenţele etnice, sociale, de gen sau vârstă. 
Un exerciţiu participativ de identificare şi de participare civică ar fi elaborarea 
unui proiect de ţară – i.e. elaborarea unui cadru de trai comun – la care ar subscrie şi 
ar contribui toţi cetăţenii interesaţi. Un asemenea proiect, inclusiv procesul de elaborare 
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a acestuia, ar putea constitui o bază democratică de formare şi consolidare a 
coeziunii sociale. 

Potrivit respondenţilor, pentru o coeziune socială mai puternică ar trebui să se 
ridice nivelul de bunăstare, să se ridice gradul de încredere în guvernare şi să se 
sporească nivelul de cultură şi activism civic. Din punctul nostru de vedere, sprijinit 
pe anumite teorii (Putnam, 2000; Foe, 2011) un nivel ridicat de coeziune socială, 
inclusiv prin componentele sale de bază (identificarea, solidaritatea, încrederea 
socială, la care putem adăuga şi participarea civică şi politică şi incluziunea socială) 
contribuie la un nivel sporit de dezvoltare şi de bunăstare economică şi socială.  

Încrederea „pe orizontală”, între cetăţeni, poate fi ridicată, între altele, printr-o 
justiţie corectă, care ar încuraja un comportament corect şi loial între cetăţeni şi ar 
împiedica proliferarea cazurilor de corupţie şi impunitate. În ceea ce priveşte 
încrederea „pe verticală”, între cetăţeni şi instituţii, aceasta poate fi sporită prin 
creşterea transparenţei instituţionale şi printr-o informare mai eficientă privind 
beneficiile aduse pentru comunitate de respectivele instituţii.  

În sfârşit, solidaritatea şi incluziunea socială pot fi încurajate şi sporite prin 
măsuri şi politici îndreptate către acceptarea mutuală şi întrajutorare: campanii de 
informare şi solidaritate socială, crearea unei infrastructuri instituţionale incluzive, 
o politică fiscală echitabilă şi conştient asumată de contribuabili (prin transparenţă 
şi informare), stimularea activismului civic şi politic „la firul ierbii” („grass-roots 
activism”). 

În final, am vrea să amintim că un nivel sporit de coeziune socială, în sensul 
definiţiei date acestui concept în acest articol (constituită pe baza sentimentului de 
apartenenţă, solidaritate şi încredere), nu trebuie neapărat înţeles ca un scop în sine, 
ci ca un mijloc pentru o calitate a vieţii în societate (o calitate socială) mai ridicată. 
O calitate socială ridicată asigură, la rândul său, un cadru propice unei dezvoltări 
sociale şi economice armonioase. 
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his article aims to study social cohesion in the Republic of 
Moldova according to the feeling of belonging of Moldovan 
citizens to the state Republic of Moldova, by the perceptions of 

solidarity towards other citizens, of social trust and discrimination. In the 
article, the concept of social cohesion was applied, within the social quality 
theory, elaborated by W. Beck, Y. Berman, D. Phillips and others. There have 
also been used the concepts of solidarity, integration and regulation, elaborated 
and theorized by E. Durkheim. The main hypothesis of this article is that the 
constitutive components of social cohesion have a low statistical value. In 
addition, we assume that low-income and low-educated people, self-positioned 
at the bottom of the social hierarchy show the lowest rate regarding the main 
indicators of cohesion (solidarity, trust, belonging). The responses to some 
questions included in an opinion poll carried out in November 2018 on a 
representative and stratified sample by the Association of Sociologists and 
Demographers of the Republic of Moldova (ASDM) have been triangulated 
with similar data from other recent surveys and researches (2016– 2018). The 
quantitative data obtained through opinion polls were also corroborated by 
analysing the qualitative data of some focus groups, conducted in 2016. The 
main results of this article largely confirm our initial assumptions, namely 
that participants to the surveys on which this article is based indicate a widely 
shared perception that the Moldovan society would be socially and culturally 
divided. However, the sense of belonging, constitutive of the concept of social 
cohesion, proves rather high values. On the contrary, trust in other citizens is 
very low. Also, social solidarity is not considered as a dominant value by the 
respondents, compared to other values. Respondents with a “lower” social status 
and a low education level express the lowest indices to these parameters. 

Keywords: social cohesion; solidarity; belonging; trust; social inclusion; 
Republic of Moldova. 
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EVENIMENT ANIVERSAR 
 

SATUL ROMÂNESC, TRECUT, PREZENT, VIITOR.  
80 DE ANI DE LA CERCETAREA SOCIOLOGICĂ  

A PLASEI DÂMBOVNIC 

MARIA CRĂCIUN 

Joi, 09.05.2019, în comuna Rociu, judeţul Argeş, a avut loc Simpozionul 
Naţional „Satul românesc, trecut, prezent, viitor. 80 de ani de la cercetarea 
sociologică a plasei Dâmbovnic”, eveniment organizat de Asociaţia Română de 
Sociologie, Facultatea de Știinţe ale Educaţiei, Știinţe Sociale şi Psihologie a 
Universităţii din Piteşti, Școala Doctorală de Știinţe Sociale şi Umaniste a 
Universităţii din Craiova, Centrul Regional de Excelenţă pentru Studii şi Cercetări 
şi Asociaţia „Sfinţii Spiridon şi Irina”, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al 
comunei.  

La simpozion au participat cadre didactice şi din cercetarea ştiinţifică, alţi 
specialişti, doctoranzi, precum şi un mare număr de locuitori ai comunei. 

În deschiderea lucrărilor au luat cuvântul Aurel Bălăşoiu, primarul comunei 
Rociu, prof. univ. dr Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, 
director al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (Academia Română), Preşedintele 
Asociaţiei Române de Sociologie şi conf. univ. dr. Cornel Constantinescu 
(Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş), Satul este în continuare o comunitate de 
viaţă destul de puternică, în ciuda dezechilibrelor şi a crizei prin care trece. 

Profesorul Cătălin Zamfir s-a referit la relevanţa deosebită a cercetărilor 
desfăşurate în timp privind satul românesc şi necesitatea ca acestea să fie continuate. 
De asemenea, a precizat că cercetarea şi acţiunea socială trebuie să facă trecerea de 
la o cercetare simplă, descriptivă care se finalizează cu trecerea datelor şi rapoartelor 
în sertar, la o cercetare urmată de intervenţie, adică de acţiune socială, iar acest lucru 
nu se poate realiza în afara metodei inovate de Dimitrie Gusti, care se numeşte 
cunoaşterea enciclopedică a unui popor.  

La rândul său, Cornel Constantinescu a arătat că manifestarea la care 
participăm este cea de-a cincea prin care aniversăm cercetarea sociologică a Plasei 
Dâmbovnic. În vara anului 1939 Şcoala Sociologică de la Bucureşti a întreprins o 
cercetare sociologică a plasei Dâmbovnic sub coordonarea lui Mihai Pop şi Anton 
Golopenţia (printre cercetătorii de atunci, amintim pe Miron Constantinescu, 
                                                   

Adresa de contact a autorului: Maria Crăciun, Universitatea din Craiova, Strada Alexandru 
Ioan Cuza, nr. 13, 200585, Craiova, România, e-mail: craciunmaria2003@yahoo.com.ro. 
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Roman Moldovan, N. Economu, O. Bârlea). Problemele sociale abordate atunci au 
fost reflectate în lucrarea Dâmbovnicul − o plasă din sudul judeţului Argeş. După 
80 de ani, un grup de doctoranzi ai Şcolii de profil de la Universitatea din Craiova, 
sub îndrumarea prof. univ. dr. Maria Constantinescu, au revenit pe urmele vechilor 
cercetători şi au dat o replică interesantă studiilor de odinioară. 

Prima întâlnire consacrată cercetării din anul 1939 a avut loc la semicentenar, 
în iunie 1989 sub egida Centrului de Cercetări pentru Problemele Tineretului (eram 
filială a CCPT). Ne-am bucurat atunci de participarea celor care mai erau în viaţă 
(Mihai Pop, coordonatorul din teren al cercetării, Roman Moldovan, N. Economu, 
Njamo ş.a.) şi am inclus comunicările de atunci în volumul „Argeşul în cercetarea 
sociologică”. 

Cea de-a doua s-a desfăşurat în 1999 la Universitatea din Piteşti (profesorul 
Mihai Pop nu a participat, dar ne-a oferit cu câteva zile înainte un interviu 
înregistrat pe peliculă). 

Ne-am reunit pentru a treia oară la 9 mai 2009, la sediul Plasei Dâmbovnic în 
comuna Rociu, unde am dezvelit pe clădirea care adăpostea centrul administrativ al 
plasei, plăcile de marmură pe care am scris numele participanţilor din 1939, iar 
primăria şi consiliul local au conferit post-mortem lui Anton Golopenţia titlul de 
cetăţean de onoare cu prilejul aniversării centenarului naşterii. 

În anul 2014 am lansat la ICCV volumul, „Satul românesc: trecut–prezent–
viitor/75 de ani de la cercetarea sociologică a Plasei Dâmbovnic” în prezenţa 
doamnei Sanda Golopenţia. 

Astăzi, la 80 de ani de la cercetare, avem bucuria să ne revedem tot la Rociu, 
iar primăria şi consiliul local al comunei Oarja să confere titlul de cetăţean de onoare 
post-mortem unui participant de acum opt decenii, prof. Miron Constantinescu. 

Prof. univ. dr. habilitat Maria Constantinescu, conducător de doctorat în 
cadrul Școlii doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste la Universitatea din Craiova, 
a arătat că demersul de investigare pe care l-a coordonat a fost conceput ca o 
replică a cercetărilor din 1939. Cercetarea este în curs de finalizare şi aduce în 
lumină o serie de rezultate interesante. De exemplu, problema analfabetismului în 
plasa Dâmbovnic a fost soluţionată de decenii, dar ,,problema apei la Oarja” încă 
mai aşteaptă soluţionarea, iar procesele de ,,sărăcire” şi ,,îmbogăţire” în aceiaşi 
localitate au fost înlocuite de procesul de pătrundere a capitalului străin în viaţa 
economică a comunei.  

Profesorul Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române, directorul 
Institutului de Sociologie (Academia Română), a subliniat că satul românesc este în 
continuare o comunitate de viaţă destul de puternică, în ciuda dezechilibrelor şi a 
crizei prin care trece în acest ciclu istoric post-modern, criză care a afectat viaţa 
umană şi, în general, întreaga societate umană. „Satul este în continuare una dintre 
încadrările vieţii colective ale unui popor şi 47% dintre români (în cazul României) 
sunt în continuare săteni, adică locuiesc în sate, deci sunt cuprinşi în comunităţi 
săteşti. Satul reprezintă oglinda de viaţă a românilor şi dacă vrem să identificăm 
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tabloul de existenţă al românului, obligatoriu trebuie să avem privirea aţintită spre 
sat, adică să nu ne întoarcem cu spatele spre sat. Există atitudini care din acest 
punct de vedere sunt curioase, în condiţiile în care în sat în continuare îşi duc viaţa 
un număr atât de mare de oameni dintr-o comunitate naţională şi fără îndoială că 
satul trebuie să fie un reper al frământărilor, gândirii şi al sensibilităţii noastre”,  
a spus vorbitorul, care a le-a mulţumit reprezentanţilor comunei Rociu pentru felul 
în care arată satele arondate şi oferind astfel argumentul dăinurii neamului nostru în 
satul românesc.  

Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, directorul Școlii Doctorale de Știinţe Sociale 
şi Umaniste a Universităţii din Craiova, a menţionat faptul că instituţia ştiinţifică pe 
care o conduce s-a racordat la mişcarea sociologică naţională, iar Asociaţia Română 
de Sociologie le conferă sociologilor o identitate profesională şi instituţională. „Şcoala 
doctorală de sociologie din Craiova şi-a început activitatea sub egida Universităţii 
din Bucureşti, iar în prezent are 47 de doctoranzi şi care au realizat studii pe două 
direcţii: cea a satului românesc (avem peste 30 de monografii), încercând să reluăm 
tradiţia gustiană şi una de cercetare a migraţiei românilor în străinătate despre care 
există 12 cercetări. Dintre acestea, opt sunt finalizate şi publicate lucrările”, a spus 
prof. univ. dr. Dumitru Otovescu. Îngrijorătoare este scăderea populaţiei României, 
în 80% dintre localităţile rurale şi urbane, iar dacă se continuă acest trend, ţara 
noastră va ajunge la cca. 10 milioane de locuitori şi la dispariţia a sute de sate, cu 
consecinţe greu de prevăzut pe plan social, economic şi cultural. „Desigur, există şi 
alte ţări cu o populaţie mai mică sau egală cu cea prognozată în România, însă 
esenţial nu este numărul, ci cât de bine sunt organizate şi administrate resursele 
umane şi naturale, cât de mult se produce pe plan economic, pentru ca populaţia să 
aibă un nivel de trai ridicat. O atenţie specială trebuie acordată repopulării unor 
sate şi îmbunătăţirii vieţii în mediul rural, prin: acordarea de teren gratuit celor care 
vor să-şi construiască locuinţe; pietruirea şi asfaltarea drumurilor comunale; construcţia 
reţelei de apă şi canalizare pentru locuitori, dar şi de irigare a culturilor agricole; 
înfiinţarea de parcuri de utilaje agricole în fiecare comună, pe care să le folosească 
cetăţenii prin închiriere, aşa cum există în Israel; înfiinţarea de unităţi medicale cu 
servicii permanente în fiecare comună; înzestrarea localităţii cu specialişti pentru 
agricultură (ingineri agronomi) şi zootehnie (medic veterinar); înfiinţarea de unităţi 
bancare, care să faciliteze afacerile în mediul rural; construcţia de creşe, cămine şi 
spaţii şcolare moderne pentru educaţia tinerilor, a unor centre de zi pentru persoanele 
vârstnice etc.”, a mai afirmat prof. D. Otovescu.  

La rândul său, prof. Ioan Mărginean (ICCV) a subliniat faptul că satul 
Şerbăneşti, unde a avut loc reuniunea, este un exemplu de dezvoltare cu păstrarea 
tradiţiilor, iar spectacolul artistic oferit pe scenă ilustrează acest fapt, precum şi 
prezenţa şi implicarea locuitorilor. Aspectele relevate sunt cu atât mai semnificative 
cu cât multe sate se confruntă cu mari dificultăţi, unele fiind pe cale de dispariţie. 
Pe de altă parte însă, valoarea de peste 40% populaţie în mediul rural este încă 
deosebit de mare. În încheiere a mulţumit profesorului Cornel Constantinescu 
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pentru implicarea sa în organizarea întrunirilor menţionate de dânsul şi pentru 
multe alte activităţi desfăşurate în cadrul Asociaţiei Române de Sociologie, de 
asemenea a mulţumit domnului primar al comunei Rociu, o gazdă deosebit de 
primitoare. 

 În continuare, Asociaţia Română de Sociologie a decernat plachete de onoare 
ale ARS profesorului univ. dr. Ioan Mărginean, cu prilejul împlinirii vârstei de  
75 de ani, primarilor comunelor Rociu şi Oarja, Aurel Bălăşoiu şi, respectiv, 
Constantin Bîlea, pentru sprijinirea cercetării sociologice a satului argeşan, lui Dan 
Golopenţia, pentru valorificarea operei sociologice a tatălui său, sociologul Anton 
Golopenţia, lui Radu Constantinescu, pentru valorificarea operei tatălui său, sociologul 
Miron Constantinescu, şi Sandei Golopenţia, pentru activitatea de excepţie a editării 
operei tatălui său, Anton Golopenţia, iar profesorului univ. dr. Dumitru Otovescu  
i-a fost decernată o diplomă de onoare pentru contribuţia adusă la cercetarea 
sociologică a satului românesc.  

La finalul sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice, a fost definitivată 
procedura de alegere a Preşedintelui şi a Consiliului Asociaţiei Române de Sociologie, 
noul preşedinte ales fiind cercet. şt. I Sorin Cace. Cu acest prilej, Sorin Cace a 
afirmat că sunt mulţi sociologi care provin din mediul rural şi care încearcă să se 
apropie cât mai mult de zona satului şi care şi-au propus să se implice şi în proiecte 
mult mai concrete. „Eu am rămas impresionat de modul în care arată comuna 
dumneavoastră şi satele din comună, inclusiv infrastructura. Deci sunt proiecte care 
se pot face, atât timp cât oamenii sunt dedicaţi interesului local şi atât timp cât 
autoritatea locală împreună cu ceilalţi actori din comunitate vor să facă ceva, iar 
oamenii înţeleg şi se implică şi ei în aceste activităţi, chiar dacă de multe ori 
resursele locale nu sunt suficiente şi este nevoie şi de spirjin din afara comunităţii”, 
a spus noul preşedinte al Asociaţiei Române de Sociologie.  

Tot joi, la Rociu, a fost marcată Ziua Independenţei şi Ziua Europei, precum 
şi Ziua Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Mocanu”, prilej cu care un grup de elevi ai 
şcolii şi Grupul vocal preoţesc Dâmbovnicul i-au încântat pe cei prezenţi cu vocile 
lor şi interpretarea lor. 
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IN MEMORIAM 
 

PROFESOR UNIVERSITAR DR., PETRE ANGHEL, 
FILOLOG , ZIARIST, TEOLOG , SOCIOLOG 

IOAN MĂRGINEAN 

Pe 3 februarie 2019 Petre Anghel ar fi împlinit 75 de ani. Nu a mai ajuns la 
această vârstă, pe care tot mai multe persoane o depăşesc, a decedat la 3 aprilie 2015. 

Pentru cei care nu au cunoştinţe despre biografia lui Petre Anghel, menţionez 
că titlurile specificate mai sus au fost obţinute prin studii de specialitate: Facultatea 
de Limba şi Literatura Română (absolvent 1969); studii post universitare de 
ziaristică (1974); doctor în filologie (1978), în teologie (2003), în sociologie 
(2010). Toate cele trei teze de doctorat au fost susţinute la Universitatea Bucureşti. 
Dacă ne referim la doctoratul în sociologie, acesta a avut ca temă istoria politică a 
literaturii române, text principal al lucrării „Istoria politică a literaturii române 
postbelice”, Editura RAO, 2014, şi la care vom face unele trimiteri în cele ce 
urmează, nu înainte de a prezenta şi poziţiile profesionale avute de către Petre 
Anghel.  

Primul loc de muncă a fost ca redactor la Revista Flacăra (1969–1973); au 
urmat Tribuna României (1973–1974); Radio Televiziunea Română (1974–1989); 
redactor şef al Curierul românesc şi Conspect (1990–1992); director al revistei 
Avanpost (1992–1994) şi al Galeriilor de Artă Avanpost (1994–1998); Rector al 
Institutului Adventist (1997–2001), pentru ca ulterior să funcţioneze în calitate de 
cadru didactic, conferenţiar şi apoi profesor la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Universitatea Bucureşti. Atât înaintea datei respective cât şi după  a fost 
cadru didactic asociat, pe anumite perioade, la mai multe instituţii de învăţământ 
superior: Universitatea „Titu Maiorescu”; Institutul Teologic Adventist, Facultatea 
de Litere, Universitatea Bucureşti, Institutul Teologic Baptist, Universitatea din 
Oradea. 

Domeniile principale de specialitate acoperite au fost jurnalismul şi comunicarea, 
dar au fost vizate şi alte discipline cum ar fi: teoria literaturii, estetica, stilistica 
limbii române, istoria religiilor, folclor literar, etică etc. Pentru multe dintre aceste 
activităţi didactice a elaborat cursuri. 
                                                   

Adresa de contact a autorului: Ioan Mărginean, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
imargin@iccv.ro. 
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În anul 2005 devine conducător de doctorat în domeniul ştiinţelor comunicării, 
Facultatea de Jurnalism, Universitatea Bucureşti. A fost membru al mai multor 
asociaţii profesionale, între care Uniunea Scriitorilor, din partea căreia a primit şi 
premiul pentru primul său roman „Fratele nostru Emanuel” (1976). 

În ceea că mă priveşte, l-am cunoscut pe Petrică o dată cu venirea lui la 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Era o persoană sociabilă, cooperantă, 
atentă cu cei din jur şi se bucura de aprecierile colegilor şi studenţilor. Dincolo de 
interacţiunile profesionale, am petrecut ceva timp împreună prin întâlniri informale, 
ocazii cu care Petrică ne relata întâmplări legate de activităţile scriitorilor şi 
reacţiile acestora în diferite împrejurări. 

Revenind la lucrarea din 2014, aceasta este un elaborat ştiinţific cu o 
metodologie bine întemeiată. De altfel, în prima parte a volumului de 450 de pagini 
autorul prezintă obiectivele demersului său inovativ şi teorii asupra literaturii şi 
artei, cu trimitere la specialişti de renume în domeniu, români şi străini. Analizelor 
propriu-zise ale literaturii române postbelice le sunt alocate şase capitole, fiind 
avute în vedere: situaţia din literatura română înainte de 1944; primele decenii ale 
noului regim; scriitori în închisoare; rezistenţi şi dizidenţi; generaţiile literare în 
război cu puterea; stilul ca vector al rezistenţei. Prin clasificările pe care le face are 
în vedere situaţia din perioada comunistă; de la înlăturarea vechilului regim precum 
şi o caracterizare generală. 

Situaţia din perioada comunistă 
1. Scriitori care au trecut de partea noii puteri pe care au slujit-o cu arma 

scrisului: cei care aveau convingeri de stânga; scriitori cu renume care trec de 
partea învingătorilor; scriitori comunişti care adoptă o cale de mijloc (slugă la doi 
stăpâni). 

2. Nedisciplinaţii care vor ajunge în închisoare. 
3. Scriitori neimpuşi sau mediocrii care ies în faţă. 
4. Scriitori oneşti criticaţi de regim trec de partea puterii. 
5. Politruci care devin scriitori. 
6. Scriitori care se consideră profesionişti şi acceptă minimum de compromisuri 

cu puterea sau deloc. 
7. Scriitori contestatari sau autodeclaraţi astfel. 
La înlăturarea vechiului regim obştea scriitorilor era împărţită în patru categorii: 
– Angajaţi la revistele Uniunii scriitorilor sau la editurile de stat şi care 

încercau să-şi menţină slujbele cu un minim de compromisuri. 
– Scriitori cu surse de venit fără legătură cu propaganda: medici, redactori la 

publicaţii obscure, arhitecţi, pensionari (dacă voiau, puteau evita compromisul 
ideologic). 

– Cârcotaşi fără creaţie care îşi motivau lipsa operelor prin existenţa cenzurii, 
dar sertarele lor erau goale. 

– Autodefiniţi scriitori care au publicat puţin, iar talentul lor firav se ofilise, 
dar continuau să se creadă artişti. 
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Important este, notează autorul că „se recrutase o pleiadă puternică de creatori 
care, de-a lungul deceniilor de ocupaţie, reuşiseră să ţină sus steagul demnităţii 
creatoare, să navigheze printre stâncile colţuroase ale cenzurii şi să publice volume 
de proză, de poezie şi de critică sau istorie literară de valoare” (op. cit.: 436).  

Fără nici o îndoială că aici se încadrează şi Petre Anghel, care timp de două 
decenii şi-a desfăşurat activitatea profesională în timpul acelui regim şi a avut o 
însemnată producţie literară (11 volume de proză şi poezie) continuată şi ulterior, şi 
s-a afirmat şi ca om de ştiinţă, iar ceea ce a lăsat în urmă merită pe deplin să fie 
cunoscut şi apreciat de generaţiile actuale, precum şi de cele viitoare.  
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